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 السادس والثمانوف البحث 

 
 
 
 

اًَانُظى انقزآًَ عُذ اإلياو 
َّ
ي
ُّ
 انز

 بني
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل

 

 
 

 عدادإ

 د / فخحً جالل أمحذ أمحذ
 

 مدرس البالغة والنقد 
 

 في كلية اللغة العربية بأسيوط
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 املقذيت

سػػميف ، الحمػػد ر رب العػػالميف ، والصػػالة والسػػالـ  مػػر أ ػػرؼ المر 
 سيدنا محمد و مر آلو وصحبو أجمعيف . 

 وبعػد ،،،

فمما ال ؾ فيو أف القرآف معجز ، وأنو معجز بالنظـ ، حتر إف الذيف 
 ي، وحسػبؾ فػ (ٔ)لـ يسمموا مف القػوؿ بالصػرفة لػالوا ػ أي ػًا ػ إنػو معجػز بػو 

يػػدلنا  مػػر أنػػو صػػدؽ نظمػػو  يكتابنػػا المنػػزؿ الػػذ يىػػذا لػػوؿ الجػػاحظ   " وفػػ
 (ٕ)ال يقدر  مر مثمو العباد " .  يع الذالبدي

ذا كاف القرآف الكريـ معجزًا ببالغتػو وكػاف الػنظـ ىػو منػاط  ىذا " .. وا 
 (ٖ)نظمو " .  يالبالغة فال  ؾ أف إ جازه ف

ورغـ أف أىؿ العمـ لد تعددت ألػواليـ فػي اج جػاز إال أنيػـ لػد ذىبػوا 
فػػي الدرجػة العميػا مػػف قػرآف إلػر إنػو معجػز ببالغتػػو ، ومػا ذلػؾ إال  ف " .. ال

 (ٗ)البالغة التي لـ يعيد مثميا " . 
                                                 

، مصػطىر صػادؽ الرافعػي ، تحقيػؽ    بػد ار  ينظر   إ جاز القرآف والبالغػة النبويػة (ٔ)
ىػػ  ٚٔٗٔ، ف   مكتبػة اجيمػاف بالمنصػورة ، الطبعػة ا ولػر  ٕٙٔالمن اوي ، ص   

  ـ .ٜٜٚٔ
، ف   دار الجيػػؿ ،  ٜٓ   ٗلسػػالـ ىػػاروف ، كتػػاب الحيػػواف لمجػػاحظ ، تحقيػػؽ    بػػد ا (ٕ)

  .ـ ٜٜٙٔىػ   ٙٔٗٔبيروت 
، ف   مكتبة وىبػة  ٘ٛٔاج جاز القرآني وجوىو وأسراره ، د   بد الغني بركو ، ص    (ٖ)

  .ـ ٜٜٛٔىػ   ٜٓٗٔ، الطبعة ا ولر 
  . ٕٙٔإ جاز القرآف لمرافعي  (ٗ)
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ػػاني" والعالمػػة  ف تعػػددت  (ٔ)"  الرُّمَّ واحػػد مػػف أولألػػؾ ا  ػػالـ ، فيػػو وا 
إال أنو لد أطاؿ فػر ىػذا الوجػو ػ وىػو  (ٕ) نده ػ ومنيا الصرفة وجوه اج جاز 

بانػػة  ف يػػدلؾ  مػػر أف " بغيػػة أ (ٖ)البالغػػة ػ  ػػرحًا ، وتو ػػيحًا ، وتىصػػياًل وا 
بالغة القرآف لد بمغت أسمر الغايات وأنيا فر مرتبػة أ جػزت جميػع البمغػا  " 

 .(ٗ) 

لػػيس ذلػػؾ فحسػػب ، بػػؿ إف ال ػػيل لػػد جعػػؿ  مػػوَّ طبقػػة بالغتػػو فػػر 
 فػيلىتػة ميمػة ، كمػا كػاف لػو ػ أي ػًا ػ  (٘)الحسف مظيرًا مف مظػاىر إ جػازه 

                                                 
ػػانيىػػو أبػػو الحسػػف  مػػي بػػف  يسػػر  (ٔ) ة إلػػر الرمػػاف المعػػروؼ أو إلػػر لصػػر ، نسػػب الرُّمَّ

الرماف بواسط ، ولد ببغداد سنة ست وتسعيف ومػاألتيف مػف اليجػرة ، وتػوفر سػنة أربػع 
 وثمانيف أو ست وثمانيف  ف  مر بمغ ثمانية وثمانيف  امًا . 

ا دب ،  غوًفا بعمـ المنطػؽ حتػر مػزج النحػو بػو ،  يالعربية ،  المة ف كاف إمامًا في
ر طالاتػو  العمميػة َّدمػة لكتػاب ار ػ  ػز وجػؿ ػ فكػاف مػف ثمرتيػا ىػذه الرسػالة ، سػََّّ

نحػػف بصػػدد  يانبتقػػت منيػػا ىػػذه الدراسػػة التػػ يإ جػػاز القػػرآف " والتػػ يوىػػػي " النكػػت فػػ
 الحديث  نيا . 

وأبنػػا  الزمػػاف البػػف َّمكػػاف ، تحقيػػؽ   محيػػر الػػديف    وفيػػات ا  يػػاف ييراجػػع ىػػذا فػػ
ـ ، ٜٛٗٔىػػػ   ٖٚٙٔلني ػػة المصػرية ، ط   أولػػر ، مطبعػػة ا ٔٙٗ   ٕ بدالحميػد 

، مطبعػػػة دار الىكػػػر ، ط   ثالثػػػة  ٗٚ،  ٖٚ   ٗٔومعجػػػـ ا دبػػػا  ليػػػالوت الحمػػػوي 
  ـ .ٜٓٛٔىػ   ٓٓٗٔ

إ جػاز القػرآف الكػريـ   يإ جػاز القػرآف لمرمػاني  ػمف ثػالث رسػاألؿ فػ يينظر   النكت ف (ٕ)
، ط   دار المعػارؼ ، ط  ٘ٚص   تحقيؽ   محمد أحمد َّمؼ ار ، د  زغموؿ سالـ ، 

  .  رابعة 
  .ـ ٜٜٛٔىػ   ٜٔٗٔ،  ٕٗٔالبحث البالغي لرا ة ثانية لمباحث ، ص    يف (ٖ)
دراسات حوؿ اج جػاز البيػاني فػر القػرآف ، د  المحمػدي  بػد العزيػز الحنػاوي ، ص    (ٗ)

  .ـ ٜٗٛٔىػ   ٗٓٗٔدار الطبا ة المحمدية ، الطبعة ا ولر  ٖٙٔ
  . ٙٚ  النكت    ينظر (٘)
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المتمقػػي  ي.. ىػػي التػػأثير فػػىػػذا البػػاب " ... ت ػػير إلػػر أف وظيىػػة البالغػػة 
معػارض تيػش  يوالمَّاطب بجانب نقؿ المعنر إليو ، وذلؾ بعرض المعػاني فػ

 (ٔ)ليا النىوس وترتاح ليا القموب " . 

ػ كانػت فكػرة ىػذا البحػث ، وىػي  (ٕ)ليذا ولغيره ػ إلر جانب ما سيأتي 
   

اًَ" انُظى انقزآًَ عُذ اإلياو 
َّ
ي
ُّ
بني األثز انُفسً  انز

  اجلًايل "ٔانخعبري
ولد ا تمؿ  مر مقدمة وتمييػد و  ػر مباحػث ، وَّاتمػة ، وفيػرس  

 لممصادر والمراجع.

  فقد أ رت فييا ػ فر إيجاز وتركيز ػ إلر إ جػاز القػرآف  أيا املقذيتػ 
بنظمػػو ، وأف  مػػو طبقػػة بالغتػػو فػػر الحسػػف وأثرىػػا فػػر الػػنىس مظيػػراف مػػف 

 مظاىر إ جازه . 

ت فيػو لىكػرة الػػنظـ القرآنػي  نػد اجمػػاـ   فقػد  ر ػػ ٔأياا انخًٍٓااذػػ 
 ولد ا تممت  مر ما يمي    الرُّمَّاني

 ػ ا سباب الدا ية إلر ن أة ىذه الىكرة .ٔ

ػػانيػػػ ألػػواؿ وردود تك ػػؼ  ػػف فكػػرة الػػنظـ  نػػد اجمػػاـ ٕ ، وتعػػد  الرُّمَّ
 أصواًل لمدرس البالغي  ند اجماـ  بد القاىر . 

 .  الرُّمَّانياـ ػ م تبو النظـ القرآني  ند اجمٖ

 . الرُّمَّانيػ أسس التعبير الجمالي  ند اجماـ ٗ
                                                 

  . ٕٛاج جاز القرآني د   بد الغني بركو  (ٔ)
  . ٕٙٗٚينظر البحث ص  (ٕ)
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 " ييدؼ إلر ىذه التسمية . الرُّمَّانيػ مىيـو البالغة  ند " ٘
اًَا ٔأيا يباحث انُظى انقزآًَ عُذ اإلياو 

َّ
ي
ُّ
بني األثاز انُفساً  انز

    عشز يباحث ٔانخعبري اجلًايل ، فقذ اشخًهج عهى

ػػانيجيجػػاز القرآنػػي  نػػد اجمػػاـ "   ا املبحااث األٔل " بػػيف ا ثػػر  الرُّمَّ
 النىسي والتعبير الجمالي . 

" بػيف ا ثػر  الرُّمَّػاني  الت ػبيو القرآنػي  نػد اجمػاـ "  املبحث انثااًَ
 النىسي والتعبير الجمالي .

" بػيف ا ثػر  الرُّمَّػاني  االستعارة القرآنية  نػد اجمػاـ "  املبحث انثانث
 تعبير الجمالي . النىسي وال

ػػاني  الػػتالـؤ القرآنػػي  نػػد اجمػػاـ "  املبحااث انزاباا  " بػػيف ا ثػػر  الرُّمَّ
 النىسي والتعبير الجمالي . 

" بػيف ا ثػر  الرُّمَّػاني  الىواصؿ القرآنية  ند اجمػاـ "  املبحث اخلايس
 النىسي والتعبير الجمالي . 

" بػيف ا ثػر  لرُّمَّػانيا  التجانس القرآني  ند اجماـ "  املبحث انسادس
 النىسي والتعبير الجمالي .

" بػيف ا ثػر  الرُّمَّػاني  تصػريؼ المعػاني  نػد اجمػاـ "  املبحث انساب 
 النىسي والتعبير الجمالي .

" بػيف ا ثػر  الرُّمَّػاني  ت ػميف المعػاني  نػد اجمػاـ "  املبحث انثايٍ
 النىسي والتعبير الجمالي .

" بػيف ا ثػر  الرُّمَّػانيلغػة القرآنيػة  نػد اجمػاـ "   المبا املبحث انخاس 
 النىسي والتعبير الجمالي . 
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ػػاني  البيػػاف القرآنػػي  نػػد اجمػػاـ " املبحااث انعاشااز  " بػػيف ا ثػػر  الرُّمَّ
 النىسي والتعبير الجمالي . 

  فقد ا تممت  مر أىـ النتاألج والتوصيات التػر انتيػر  ا ٔأيا اخلامتت
 إلييا البحث . 

فقد ا تمؿ  مػر ثبػت لممصػادر والمراجػع التػي اسػتقر يا انفٓزس ٔأػ 
 منيا البحث مادتو .

 وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
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 متٍٓذ
اًَ" فكزة انُظى انقزآًَ عُذ اإلياو 

َّ
ي
ُّ
 " انز

 وت تمؿ  مر   

 ا األسباب انىت أدث إىل َشأة ْذِ انفكزة :1
 سباب اتآتية   ن أت ىذه الىكرة نتيجة لأل

ػػاني  مػػا ذكػػره بعػػض الدارسػػيف المحػػدثيف مػػف " .. أف "  األٔل "  الرُّمَّ
بتحديده لمعنر البالغة ػ والذى ىو  نػده يعنػي   " إيصػاؿ المعنػر إلػر القمػب 
فر أحسف صورة مف المىظ " ػ إنما يبعث مف جديد ل ية المىػظ والمعنػر التػر 

 (ٔ)كانت موجودة فر  يد الجاحظ " . 

ػ أف البالغػة فػر المىػظ والمعنػر  الرُّمَّػانياً   ميو فيػو " يػرى ػ أي وبن
 (ٕ)معًا وال يتحقؽ وجودىا إال بتحققيما معًا وتالزميما تالزمًا تاماً".

ف ا تبػػر أف  انثاااًَ المعػػاني   وىػػو مػػرتبط بسػػالو ػ أف الجػػاحظ وا 
 مطروحػػة فػػر الطريػػؽ ... وأف ال ػػأف فػػر إلامػػة الػػوزف وتَّيػػر المىػػظ ، وفػػر
جودة السبؾ .. إال أف لولػو ىذا ال يدؿ  مر أنو ػ أي الجاحظ ػ كػاف يعتبػر أف 
البالغة فر المىظ بؿ فر " النظـ وىو الذى يعوؿ  ميو .. وأف النظـ ىو منػاط 

 (ٖ)البالغة " . 

                                                 
المباحػػث البالغيػػة فػػر  ػػو  ل ػػية اج جػػاز القرآنػػي د  أحمػػد جمػػاؿ العمػػري ، ص    (ٔ)

ـ ، وينظػػػر   النكػػػت فػػػر ٜٜٓٔىػػػػ   ٓٔٗٔ، النا ػػػر مكتبػػػة الَّػػػانجي القػػػاىرة  ٘ٔٔ
  . ٘ٚإ جاز القرآف لمرماني ص   

  . ٘ٚ، وينظر   النكت لمرماني  ٘ٔٔالمباحث البالغية د  العمري  (ٕ)
  . ٖٔٔ   ٖ، وينظر   كتاب الحيواف لمجاحظ  ٘ٔٔالمباحث البالغية د  العمري  (ٖ)
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وكأنػػو بيػػذا وسػػابقو يريػػد أف يقػػوؿ إف فػػر لػػوؿ الجػػاحظ مػػف الداللػػة 
 .  الرُّمَّانيو تعريؼ البالغة فر النظـ ماال يدؿ  مي مر أف 

  مػا ذكػره العالمػة " البػالالني "   " مػف أف ىػذه الوجػوه التػر  انثانث
" " ... منيا ما يمكف الولوع  ميو والتعمؿ لو ، ويدرؾ بالتعمـ ، الرُّمَّانيذكرىا "

 (ٔ)فما كاف كذلؾ فال سبيؿ إلر معرفة إ جاز القرآف بو " . 

لمنػػا مػػا ولػػع مػػف الت ػػبيو فػػر  ويو ػػه ىػػذه الىكػػرة فيقػػوؿ   " .. إف
اج ػعار مػاال يَّىػر القرآف معجز ،  ػرض  مينػا مػف الت ػبييات الجاريػة فػر 

 (ٕ) ميؾ " . 

ومػػػوطف ا ترا ػػػو  ميػػػو يكمػػػف فػػػر أف ىػػػذه الوجػػػوه بانىرادىػػػا لػػػيس 
إنمػا يعػرض ليػا بمعػزؿ  ػف الػنظـ ، أمػا إف  ػرض "  الرُّمَّانيبمعجز ، وأف " 

 (ٖ)الـ بع و ببعض فيو ال ينكره بؿ يقوؿ بو.ليا فر  و  ما يتصؿ بو الك

" نىسػو ، وىػو أف بالغػة القػرآف  الرُّمَّػاني  مػا ذكػره العالمػة "  انزاب 
، والػػذى ال ػػؾ فيػػو " أف الكػػالـ إذا  ػػال فػػر نىسػػو ػ كمػػا  (ٗ)فػر أ مػػر طبقػػة 

يقوؿ البالالني ػ كاف لو مف الولع فػر القمػوب والػتمكف فػر النىػوس مػا يػذىؿ 
يقمؽ ويؤنس ، ويطمع ويػؤيس ، وي ػحؾ ويبكػي ، ويحػزف ويىػرح ويبيج ، و 

.  الرُّمَّػاني، ولد وجد  بيو بيػا وكثيػر منيػا  نػد  (ٙ)، وكميا معاف نىسية  (٘)
                                                 

، دار الكتػب العمميػة   ٕٚٔإ جاز القرآف لمبػالالني ، تعميػؽ   صػالح  وي ػو ، ص    (ٔ)
  .ـ ٜٜٙٔىػ   ٚٔٗٔبيروت الطبعة ا ولر 

  . ٕٚٔإ جاز القرآف لمبالالني    (ٕ)
  . ٕٚإ جاز القرآف لمبالالني    (ٖ)
  . ٘ٚينظر   النكت   (ٗ)
  . ٖٚٔإ جاز القرآف لمبالالني  (٘)
  مناىج البحث البالغي ، أ.د  محمود مَّموؼ ، ص    .ينظر النكت    (ٙ)
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(ٔ) 

  ِذْكُر ال يل ػ أي ًا ػ لكثير مف ا لىاظ والعبارات الدالة  مػر  اخلايس
نػػو فػػر بػػاب الجمػػاؿ والحسػػف كعذوبػػة المىػػظ وكونػػو أبمػػغ ، وحسػػف الػػنظـ وكو 

 (ٕ)فر أ مر مرتبة . البياف 

  َنصُّ ال يل  مر كثير مف الق ايا الكمية فػر ذلػؾ الحسػف  انسادس
والتي منيا  مر سبيؿ المثاؿ ال الحصػر رغـ أف رسالتو فر المطاألؼ والنكت ، 

لولو فر باب االستعارة   " .. وكػؿ اسػتعارة حسػنة فيػي توجػب بيانػًا ال تنػوب 
 .  (ٖ)منابو الحقيقة"

ولولػو   " وفواصؿ القرآف كميا بالغة وحكمة ،  نيا طريؽ إلر إفياـ 
، " والمػتالألـ  (ٗ)المعاني التر يحتاج إلييا فر أحسف صورة يػدؿ بيػا  مييػا " 

، والوجو الثالث مف اجيجاز وىو الذى يكوف  (٘)فر الطبقة العميا القرآف كمو " 
ه  ف المسػتقبه ثقيػؿ يكوف   وبإظيػار الىاألػدة بيػا يستحسػف دوف مػا يسػتقب

 (ٙ) مر النىس ".

وناىيؾ  ف لولو فر تعريؼ البالغة   " إيصاؿ المعنر إلر القمب فػر 
، وكػػأف فػػر ىػػذا إ ػػادة إلػػر أف كػػؿ وجػػو مػػف  (ٚ)أحسػػف صػػورة مػػف المىػػظ " 

وجوىيا يبدو فػر أحسػف صػورة مػف المىػظ ، فاجيجػاز يبػدو فػر أحسػف صػورة 
                                                 

  . ٛٓٔ،  ٛٛ،  ٙٛ،  ٗٛ،  ٖٛ،  ٕٛ،  ٛٚينظر النكت   ص    (ٔ)
  .  ٚٓٔ،  ٚٛ،  ٙٛ،  ٕٛ،  ٛٚينظر النكت   ص    (ٕ)
  .  ٙٛينظر النكت   ص    (ٖ)
  .  ٜٛينظر النكت   ص    (ٗ)
  .  ٜ٘ينظر النكت   ص    (٘)
  .  ٜٚينظر النكت   ص    (ٙ)
  .  ٘ٚينظر النكت   ص    (ٚ)
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 رة والتجنيس والت ميف .. إلل . واالستعامف المىظ ، وكذلؾ الت بيو 

كػػاف اَّتيػػار ىػػذا المو ػػوع  (ٔ)ليػػذا ولغيػػره ػ باج ػػافة لمػػا سػػبؽ ػ 
ليؾ ما يك ؼ  ف ىذه الىكرة وو وحيا  نده .   والولوج فيو ، وا 

اًَا أقٕال ٔردٔد حكشف عٍ فكزة انُظى عُذ اإلياو " 3
َّ
ي
ُّ
" ٔحعذ  انز

 ْز " :أصٕالً نهذرس انبالغً عُذ اإلياو " عبذانقا
 يرد  مر ا وؿ منيا والثاني بما يمي   

ب ، وال أذا التعريػػؼ ال يقتصػػر  مػػر المىػػظ والمعنػػر فحسػػػ  أف ىػػ أٔالً 
  مر ما بينيما مف تالـز وارتباط ، بؿ ييدؼ فيما ييدؼ إلر النظـ . 

 يقوؿ د  زغموؿ سالـ "...ىذا التعريؼ ييدؼ إلر تحقيؽ معنييف .. 

أو الصػػورة البيانيػػة لمبالغػػة مػػف المىػػظ    متعمػػؽ با سػػموب انثاااًَ
 (ٕ)والصياغة والنظـ وىو لولػو   " فر أحسف صورة مف المىظ " . 

ػػاني  أف " ثاٍَااًا  " لػػـ يػػدرس وجيػػًا مػػف وجػػوه اج جػػاز البالغػػي  الرُّمَّ
بمعزؿ  ف النظـ ، وأف النظـ  نده بمعنػر ال ػـ والتػأليؼ ، سػوا  أكػاف ذلػؾ 

 ؽ التطبيؽ  مر آية كريمة . ف طريؽ التصريه أـ  ف طري

ػ تعػالر ػ ي اجيجاز بالقصر وفر مقاـ إظيار التىاوت بيف لػوؿ ار ػفى
   َوَضُصْمػِسيػاضِػَصاِصػَحَغااةْػ  (ٖ)  ، " ولػوؿ العػرب   " القتػؿ أنىػر لمقتػؿ ،

يقػوؿ ال ػيل   " وذلػؾ يظيػر مػف أربعػو أوجػو   منيػا .. " أنػو ػ أي لػوؿ ار 

                                                 
  وما بعدىا . ٕٔٗٚينظر مقدمة البحث ص (ٔ)
النقػد العربػي إلػر آَّػر القػرف الرابػع اليجػري ، د  زغمػوؿ سػالـ ،                أثر القرآف فػر تطػور  (ٕ)

  .، ط   دار المعارؼ ٖٕٙص 
  .( ٜٚٔسورة البقرة ) (ٖ)
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 (ٔ)الىاألدة...وأحسف تأليىًا بالحروؼ المتالألمة..".تعالر ػ أكثر فر 

 دَّ ال يل التالـؤ وجيًا مف وجوه اج جاز ، وىو  نده   " تعديؿ ولد 
" وليس ىناؾ فارؽ كبير بيف تػالـؤ الحػروؼ فػر ،  (ٕ)الحروؼ فر التأليؼ " 

 (ٖ)الكممة ، وتالـؤ الكممة فر الكالـ " . 

ده بال ريػب   ػلقرآف كمو ، وىو  نػ بؿ إف ال يل لد  مـ ا مر  مر ا
 (ٗ)"مف المتالألـ فر الطبقة العميا " . 
                                                 

  . ٚٚالنكت    (ٔ)
  . ٜٗالنكت    (ٕ)
ف كػػاف " .. يو ػػؾ أف  (ٖ) وي ػيؼ إلػػر ىػذا أسػػتاذ د  أبػو موسػػر مػا ممَّصػػو   أف ىػذا وا 

وىو ظاىر فر كالـ الجاحظ وفر سيالو ػ ثـ جا   بد القػاىر وسػاؽ يكوف لىظيًا بحتًا ػ 
الكممات فر التأليؼ مػف حيػث ولػوع مجارييػا فػر  ىذه ا وصاؼ فر تعديؿ مزاج معاني

وذلػػؾ أصػػؿ مػػف أصػػوؿ الػػنظـ  نػػد اجمػػاـ  )*(المسػػاف  مػػر ولػػؼ ولو يػػا فػػر الػػنىس " 
  بدالقاىر .

د أبو موسر ، ص   ػث أىؿ العمـ ، أ.د  محماج جاز البالغي ، دراسة تحميمية لترا )*(
  ـ .ٜٜٚٔىػ   ٛٔٗٔ، ف   مكتبة وىبة ، الطبعة الثانية  ٖٗٔ ٓٗٔ

" فػر كونػو ػ أي لػوؿ ار ػ تعػالر ػ أكثػر فػر الىاألػدة .. كػاف  الرُّمَّانيػ كما أف ما ذكره " 
كػوف جحػدى مميمًا لإلماـ  بد القاىر بأصؿ آَّر مف أصػوؿ الػنظـ  نػده ، وىػو   االَّ ي

  )*(العبارتيف مزية  مر ا َّرى حتر يكوف ليا فر المعنر تأثيرًا ال يكوف لصاحبتيا . 
  " .. أما الكثرة فر الىاألدة فىيو كؿ ما فر لوليـ   القتؿ ألقر لمقتػؿ  الرُّمَّانيتأمؿ لوؿ 

وزيػػػادة معػػػاف حسػػػنة ، منيػػػا   إبانػػػة العػػػدؿ بػػػذكره القصػػػاص ، ومنيػػػا إبانػػػة الغػػػرض 
، ولػوؿ  )**(وب فيو لذكره الحياة ، ومنيا االستد ا  بالرغبة والرىبة لحكـ ار بو المرغ

ف كػاف  اجماـ  بدالقاىر   بعدما يسوؽ اتآية ولوؿ العرب فر ىذا الصدد   " .. فإنػو وا 
لد جرت  ادة النػاس أف يقولػوا فػر مثػؿ ىػذا لػـ تيمػا  بارتػاف  ػف معنػر واحػد فمػيس 

َّػػذ بظػػاىره ، أو يقػػع لعالػػؿ  ػػؾ أف لػػيس المىيػػوـ مػػف أحػػد ىػػذا القػػوؿ لػػواًل يمكػػف ا 
  )***(الكالميف المىيوـ مف اتآَّر . 

ود  ػاكر ، ص ػينظر   دالألؿ اج جاز لإلماـ  بد القاىر الجرجاني ، تحقيؽ   محمػ )*(
 ـ . ٜٜٛٔىػ   ٓٔٗٔ، ف   مكتبة الَّانجي ، الطبعة الثانية  ٕٛ٘  

 .  ٜٚالنكت    )**(
 .  ٕٔٙج جاز   دالألؿ ا )***(

  . ٜ٘النكت    (ٗ)
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ػ والت ػبيو البميػغ ىػو   " الػذى يَّػرج فيػو ا  مػؽ إلػر ا ظيػر بػأداة 
 (ٔ)الت بيو مع حسف التأليؼ " . 

 ػ بؿ لد ورد لىظ النظـ صريحًا فر مو عيف   

ِِغػ فر التعميؽ  مر لولػو ػ تعػالر ػ    األٔل ُُواػََْرَطااُضُؼْمػػػَواضَّا َنػَصَغا
َُاٍبػِبِػغَطٍظ  . (ٕ)  َصَد

يقوؿ اجماـ   " وت ػبيو أ مػاؿ الكػافريف بالسػراب مػف حسػف الت ػبيو 
 (ٖ)فكيؼ إذا ت مف مع ذلؾ حسف النظـ ... إلل " . 

الـ  مػر ػػػفر لولػو فػر بػاب البيػاف   " وحسػف البيػاف فػر الك ٔانثاًَ
ؿ الػنظـ .. " ػػب الحسف فر العبارة مف تعديمراتب فأ الىا مرتبة ما جمع أسبا

 .(ٗ) 

َِاِظِؼاْمػػػػ ػ وفر باب االستعارة و ند لولػو ػ تعالر ػ    َُْبَظاػَرَضاآػَ َسَضا
 . (٘)  ِسيػاضَصْؼِفػِدِظغَنػَرَددّا

  " حقيقتو منعناىـ اجحساس بآذانيـ مف غير صػمـ ،  الرُّمَّانييقوؿ 
الكتاب فال يقرأ كذلؾ المنع مف اجحساس  واالستعارة أبمغ ،  نو كال رب  مر

 (ٙ)فال يحس " . 

وي ػػيؼ مػػا ىػػو أدؿ  مػػر مػػا نحػػف بصػػدده مػػف تعميػػؽ الكػػالـ بع ػػو 
                                                 

  . ٔٛالنكت    (ٔ)
  . ٜٖالنور  (ٕ)
  . ٕٛالنكت  (ٖ)
  . ٚٓٔالنكت  (ٗ)
  .( ٔٔسورة الكيؼ آية ) (٘)
  . ٜٗالنكت  (ٙ)
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نمػػا دؿ  مػػر  ػػدـ اجحسػػاس بال ػػرب  مػػر اتآذاف دوف  بػػبعض فيقػػوؿ   " وا 
ال رب  مر ا بصار  نو أدؿ  مر المراد مف حيث كاف ي رب  مر ا بصار 

اجدراؾ رأسػًا وذلػؾ بتغمػيض ا جىػاف ، ولػيس كػذلؾ  مف غير  مػر فػال يبطػؿ
منع ا سماع مف غير صمـ فر اتآذاف ؛  نو إذا  رب  مييا مف غير صػمـ 
دؿ  مػػر  ػػدـ اجحسػػاس مػػف كػػؿ جارحػػة يصػػه بيػػا اجدراؾ ، و ف اتآذاف لمػػا 

 (ٔ)كانت طريقًا إلر االنتباه ثـ  ربوا  مييا لـ يكف سبيؿ إليػو " . 

أف ذلػػؾ أصػػؿ مػػف أصػػوؿ الػػنظـ التػػر ذكرىػػا اجمػػاـ ػػػ ومػػف المقػػرر 
 بدالقاىر فر صدر حديثو  نو يقوؿ   " ومعمـو أف ليس الػنظـ سػوى تعميػؽ 

، والذى ي ػاؼ إليػو  (ٕ)الكمـ بع يا ببعض وجعؿ بع يا بسبب مف بعض " 
  " فال يتصور أف يكػوف ىينػا "فعػؿ" و " اسػـ" لػد دَّمتػو االسػتعارة مػف لولػو 

 (ٖ)د ألؼ مع غيره " . دوف أف يكوف ل

ػػ وأظيػر مػف ىػذا وأو ػه منػو فػر بػاب اجسػناد تعميقػو  مػر لولػػو ػ 
ُِغَبّظػِسيػُشُضوِبِؼْم تعالر ػ    ِِيػَبَظْواػ  .  (ٗ)  اَلػَغَزاُلػُبِظَغاُظُؼُمػاضَّ

ػػانييقػػوؿ    " ... أصػػؿ البنيػػاف إنمػػا ىػػو لمحيطػػاف ومػػا أ ػػبييا  الرُّمَّ
ممػوا  ميػو ، واالسػتعارة أبمػغ لمػا فييػا مػف البيػاف وحقيقتو  ا تقػادىـ الػذى  

نمػػا ىػػو ذو ريبػػة   بمػػا يحػػس ويتصػػور " ، وي ػػيؼ   " وجعػػؿ البنيػػاف ريبػػة وا 
واالستعارة أبمغ كما تقوؿ   ىو َّبث كمو ، وذلؾ أبمغ مػف أف يجعمػو ممتزجػًا؛ 
 ف لوة الذى لمريبة ، فجػا   مػر البالغػة ال  مػر الحػذؼ الػذي إنمػا يػراد بػو 

                                                 
  . ٜٗالنكت  (ٔ)
  . ٗدالألؿ اج جاز  (ٕ)
  . ٕٜٖالدالألؿ  (ٖ)
  .( ٓٔٔسورة التوبة آية ) (ٗ)
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 (ٔ)يجاز فر العبارة فقط " . اج

 " ىينا يمىت إلر أمر وي ير إلر آَّر .  الرُّمَّانيفػ " 

أما ا وؿ فيو يمىت إلر مػا فػر تركيػب ىػذه اتآيػة مػف تصػوير نا ػ  
نما ىو بنياف مف الريبة كما تقػوؿ   ىػو   ف اجسناد فػ"البنياف"ليس ذا ريبة وا 

 (ٕ)َّبث كمو وليس ىذا كقولؾ ىو ذو َّبث . 

ا الثاني فيو ي ير إلر أف ىذا التصوير ال يكوف إال إذا كاف الكالـ وأم
 (ٖ)ىكذا مف دوف تقدير محذوؼ . 

  " فجا   مر البالغة ال  مر الحذؼ " ، وكاف الحػذؼ  الرُّمَّانييقوؿ 
لػػو لحظنػػاه تنطىػػ  بػػو بالغػػة الكػػالـ ويػػذىب مػػاؤه ولػػو لػػـ تقػػدر المحػػذوؼ ، 

وف ىذا التَّييؿ مف  طا  الحذؼ ؛  ف  ند ال يل أف يكوليس مف المعقوؿ 
 (ٗ)الحذؼ يكوف  نده لإليجاز فقط . 

وىػػذا ىػػو أصػػؿ مػػف لالػػو  بػػد القػػاىر فػػر بيػػت الَّنسػػا  " فإنمػػا ىػػي 
دبػار " ، حيػث أ ػار إلػر أننػا إذا جعمنػا أصػؿ الكػالـ   فإنمػا ىػي ذات  إلباؿ وا 

دبار أفسدنا ال عر  مر أنىسنا وَّرجنا إلر كالـ  امي م  (٘)رزوؿ . إلباؿ وا 

  أصؿ مػا لالػو فػر دراسػة الحػذؼ حػيف  مػؽ  مػر بعػض وىنا أي ًا 
ال واىد بػأف ىيػأة الكػالـ ونصػبتو تػرـو منػؾ أال تَّطػر المحػذوؼ فػر الػنىس 

                                                 
  . ٜٔالنكت  (ٔ)
  . ٜٕٔاز البالغي د  أبو موسر اج ج (ٕ)
  . ٜٕٔالسابؽ ص (ٖ)
  . ٜٕٔالسابؽ ص (ٗ)
  . ٕٖٓ، والدالألؿ  ٜٕٔالسابؽ ص (٘)
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 (ٔ) ف الكالـ يسقط بيذا . 

لػػد ذكػر مػػف وجػوه اج جػػاز البالغػي " الػػتالـؤ "  الرُّمَّػانيًً   أف ثانثااا
التػأليؼ " ، " ولػيس ىنػاؾ فػارؽ كبيػر بػيف وىو  نده   " تعديؿ الحروؼ فػر 

النظر إلر تالـز الحروؼ فر الكممة تالـؤ الكممة فر الكالـ ػ كمػا سػبؽ القػوؿ 
 (ٕ)ػ " . 

ف كػػاف يو ػػؾ أف يكػػوف أمػػرًا لىظيػػًا بحتػػًا إال أنػػو كػػاف  بيػػد أف ىػػذا وا 
لإلمػػاـ  بػػد القػػاىر " فػر تعػػديؿ مػػزاج معػػاني الكممػات فػػر التػػأليؼ مػػف مميمػًا 
 (ٖ)ولوع مجارييا فر المساف  مر وفؽ ولوع معانييا فر النىس " . حيث 

بؿ إف ال يل لد صرَّح فيما  رؼ مف بعد  ند اجماـ  بػد القػاىر فػر 
وىو أف يكوف ترتيب ا لىاظ فر النطؽ  مر وفؽ ترتيب المعاني مىيـو النظـ 
 (ٗ)فر النىس . 

  َتَطغَُّزػِطَنػاضَعاْغ ِػػَتَصاُد وذلػػؾ فر تعميقو  مر لولػو ػ تعالػػػر ػ   
. (٘) 

يقوؿ   " حقيقتو مف  دة الغمياف باالتقػاد واالسػتعارة أبمػغ منػو ؛  ف 
مقدار  دة الغيظ  مر الػنىس محسػوس مػدرؾ مػدى مػا يػد و إليػو مػف  ػدة 
االنتقاـ ، فقد اجتمع  دة فر النىس تد و إلػر  ػدة انتقػاـ فػر الىعػؿ ، وفػر 

ظ ، وأدؿ دليؿ  مر سػعة القػدرة ومولػع الحكمػة " ر الو ػذلؾ أ ظـ الرجز وأكب

                                                 
  . ٔ٘ٔ، وينظر   الدالألؿ  ٜٕٔاج جاز البالغي د  أبو موسر ص (ٔ)
  .ٖٓٗٚينظر   البحث ص  (ٕ)
  . ٙ٘،  ٜٗ، والدالألؿ  ٕٗٔينظر   اج جاز البالغي د  أبو موسر  (ٖ)
  . ٙ٘ينظر   دالألؿ اج جاز  (ٗ)
  . ٛسورة الممؾ آية  (٘)
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 .(ٔ) 

فػر الىواصػؿ أف الت ػاكؿ فػر مقاطعيػا موجػب  الرُّمَّػاني  " ذكػر  رابعاً 
حسػػف اجفيػػاـ ، وحسػػف اجفيػػاـ إنمػػا يكػػوف بحسػػف اجنابػػة ، وحسػػف اجنابػػة 
يعني توَّي أف ؿ الوساألؿ وأو حيا وأكثرىا استيعابًا  حػواؿ المعػاني وأىػوا  

 (ٕ)س " . النىو 

اب الحسف ػأف أ مر البياف مرتبة ما جمع أسب الرُّمَّانيًً   ذكر خايسا
ف تعػػديؿ الػػنظـ حتػػر يحسػػف فػػر السػػمع ويسػػيؿ  مػػر المسػػاف ػارة مػػػفػػي العبػػ
، وبػػيف وال فػػرؽ بػػيف تعػػديؿ الػػنظـ حتػػر يسػػيؿ  مػػر المسػػاف ىينػػا  (ٖ)..إلػػل

 تعديؿ مزاج الحروؼ فر التأليؼ ىنالؾ . 
" إلػر مرا ػاة المعػاني النحويػة فػر التػأليؼ،  الرُّمَّاني"   أ ار  سادساً 

وأنيا ليست ليا نياية ، يقوؿ   " .. والبياف فر الكالـ ال يَّمػو مػف أف يكػوف 
باسـ أو صىة أو تأليؼ مف غير اسـ لممعنر أو صىة كقولػؾ   " غػالـ زيػد " 

  "  .. فيذا التأليؼ يدؿ  مر الممؾ مف غير ذكػر باسػـ أو صػىة " ، وي ػيؼ
وداللػػة ا سػػما  والصػػىات متناىيػػة ، وأمػػا داللػػة التػػأليؼ فمػػيس ليػػا نيايػػة ، 

 (ٗ)وليذا صار التحدي فييا بالمعار ة تظير المعجزة " . 

                                                 
  . ٚٛالنكت  (ٔ)
  . ٜٚ، وينظر   النكت  ٗٗٔأبو موسر  اج جاز البالغي د  (ٕ)
  . ٚٓٔالنكت  (ٖ)
  . ٚٓٔالنكت  (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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ذ لػػد وفػػر ىػػذا ػ  أي ػػًا ػ إ ػػارة إلػػر مػػا ذكػػر اجمػػاـ  بػػدالقاىر   " وا 
ف  رفت أف مدار أمر النظـ  مر معاني النحو و مر الوجػوه والىػروؽ التػر مػ

 ػػأنيا أف تكػػوف فيػػو فػػا مـ أف الوجػػوه والىػػروؽ كثيػػرة لػػيس ليػػا غايػػة تقػػؼ 
 (ٔ) ندىا ونياية ال تجد ليا ازديادًا بعدىا " . 

ف بقػر ػ ىينػا ػ أمػر ينبغػي التنبيػو  ميػػو ، وىػو   أف  " البػالالني " وا 
أنكر  ميو ما أنكر إال أنو يعود فيمتمس ليا وجيًا ويجد لو مَّرجا ، يقػوؿ   " 

كاف يعني ىذا القاألؿ أنو إذا أتػر فػر كػؿ معنػر يتىػؽ فػر كالمػو بالطبقػة  فإف
العالية ثـ كاف ما يصؿ بو كالمو بع و ببعض .. فيذا مما ال نأباه بػؿ تقػوؿ 

 (ٕ)بو " . 
" وأمػػا اتآيػػة التػػر فييػػا ذكػػر لمت ػػبيو فػػإف اد ػػر إ جازىػػا  لىاظيػػا 

ي ػػيؼ   " وصػػاحب ونظميػػا وتأليىيػػا فػػإني ال أدفػػع ذلػػؾ وأصػػححو .. " ، و 
المقالة التر حكيناىا أ اؼ ذلؾ إلر مو ع الت بيو وما لرف بػو مػف الوجػوه 
ومف تمؾ الوجػوه مػا لػد بينػا أف اج جػاز يتعمػؽ بػو كالبيػاف ، وذلػؾ ال يَّػص 

 (ٖ)بجنس مف المبيف دوف جنس " . 

" وليست  مر سػبيؿ ال ػؾ  الرُّمَّانيألوؿ تمؾ حقاألؽ مقررة فر كالـ " 
  كما يىيمو ظػاىر لػوؿ " البػالالني " إف كػاف يعنػي .. " ولولػػو   " أو االد ا

فإف اد ر إ جازىػا .. إلػل ، وذلػؾ أف البالغػة  نػده ثػالث طبقػات ، وأ الىػا 
،  (٘)، وبنػػػاً   ميػػػو فاجيجػػػاز  نػػػده فػػػر أ مػػػر طبقػػػة  (ٗ)طبقػػة القػػرآف كمػػو 

                                                 
  . ٚٛ صدالألؿ اج جاز  (ٔ)
  . ٕٚٔ السابؽ ص (ٕ)
  . ٕٚٔالسابؽ ص (ٖ)
  . ٘ٚينظر   النكت  (ٗ)
  . ٓٛكت الن (٘)
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ـ فر الطبقة العميا القػرآف ، والمتالأل (ٔ)وكذلؾ الت بيو واالستعارة ، والتصريؼ 
 (ٖ)، والذى ىو فر النياية مف حسف البياف القرآف كمو .  (ٕ)كمو 

الت ػػبيو وأمػػا اتآيػػة التػػر ذكػػر فييػػا الت ػػبيو والتػػر أ ػػاؼ إلػػر حسػػف 
.. فإنػػو ال  (ٗ)فييػػا حسػػف الػػنظـ و ذوبػػة المىػػظ وكثػػرة الىاألػػدة وصػػحة الداللػػة 

فػر ىػذا البػاب ؛ فقػد جػا  فػر  يقتصر  مر الت ػبيو الػذى جعمػو مػثاًل يحتػذى
نبينيػا يكػوف باجتمػاع  يباب اجيجاز لولػو   " وظيور اج جاز فر الوجوه الت

أ مػر طبقػة جيجػازه وحسػف  ييظير بيا لمنىس أف الكالـ مف البالغة فػأمور 
 (٘)رونقو و ذوبة لىظو وصحة معنػاه " . 

مػر وسػنامو وأما ما أ يؼ إليو مف إرادة البيػاف ، والػذي ىػو ذروة ا 
ال يَّػتص بجػنس مػف المبػيف دوف جػنس فإنػو ا صػؿ  يفػر ىػذا البػاب ػ الػذ
 . أي ًا فر ىذا الباب ػ

،  (ٙ)فاجيجػػاز ىػػو " البيػػاف  ػػف المعنػػر بألػػؿ مػػا يمكػػف مػػف ا لىػػاظ " 
 (ٚ)وىو "تيذيب الكالـ بما يحسف بو البياف " . 

                                                 
  . ٔٛ السابؽينظر    (ٔ)
  . ٜ٘ لسابؽا (ٕ)
  . ٚٓٔ السابؽ (ٖ)
  . ٕٛ السابؽ (ٗ)
  . ٛٚ السابؽ (٘)
  . ٓٛ سابؽال (ٙ)
  . ٓٛ السابؽ (ٚ)
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بػو الحقيقػة " " توجػب بيانػا ال تنػوب منا ية ىػي التػػارة الحسنػواالستع
، "والتالـؤ فر التعديؿ مػف غيػر بعػد  ػديد أو لػرب  ػديد .. فػإذا إن ػاؼ  (ٔ)

إلػػر ذلػػؾ حسػػف البيػػاف فػػر صػػحة البرىػػاف فػػر أ مػػر الطبقػػات ظيػػر اج جػػاز 
 (ٕ)بجواىر الكالـ " . لمجيد الطباع البصير 

والىواصػػػؿ   " حػػػروؼ مت ػػػاكمة فػػػر المقػػػاطع توجػػػب حسػػػف إفيػػػاـ 
 . (ٗ)اجفياـ إنما يكوف بحسف اجبانة وحسف  (ٖ)المعاني "

 (٘)والتجانس "بياف بأصؿ الكالـ الذى يجمعو أصؿ واحد فر المغة".

وتصػػرؼ المعنػػي فػػر المعػػاني المَّتمىػػة فيػػو بيػػاف  جيػػب يظيػػر فيػػو 
 (ٙ)المعنر بما يكتنىو مف المعاني التر تظيره وتدؿ  ميو .. إلل . 

، ا لو وحاولنػا إثباتيػا  نػدهكؿ ىذا مما يقوي ىذه الىكرة التر اد يناى
" لـ يكف يعني بالبالغػة فػر المىػظ بػؿ فػر الػنظـ ، وأنػو لػـ  الرُّمَّانيوىي أف " 

يػػدرس وجيػػًا مػػف وجوىيػػا بمعػػزؿ  نػػو ، بػػؿ إف بع ػػا ممػػا ذكػػره كػػاف بمثابػػة 
 ا سس التر أليمت اجماـ  بد القاىر بيذه النظرية وأصوليا  نده . 

اًَاإلياو "  ا يشخبّ انُظى انقزآًَ عُذ3
َّ
ي
ُّ
 " : انز

" باج ػارة إلػر الػنظـ أو التصػريه بػو حتػر  الرُّمَّػانيلـ يكتؼ اجماـ " 
 رض لما ت ابو منو ، معتمدًا فيما  رض لو ػ فر كؿ مو ع ػ  مػر المغػزى 

                                                 
  . ٙٛالنكت  (ٔ)
  . ٜٙ السابؽ (ٕ)
  . ٜٛ السابؽ (ٖ)
  . ٗٗٔاج جاز البالغي أ.د  محمد أبو موسر  (ٗ)
  . ٜٜالنكت  (٘)
  . ٔٓٔت النك (ٙ)
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 ولب الغرض بناً   مر داللة ا لىاظ فر التركيب .

ُُػػ يبدو ىذا فر لولػو ػ تعالر ػ    ِِغَنػَصَغا َُاٍبػػػَواضَّا واػََْرَطااُضُؼْمػَصَدا
ََُهػَضاْمػَغِجاْدُهػَذاْغ اّػػػػػػػػػ َِاػَجاا ولولػػو ػ  ،ػ(1)ػػ ِبِػغَطاٍظػَغْحَداُبُ ػاض َّْطاؽُنػَطااَّػَحتَّاآػِ 

ُؼغُّّػِسيػػاػ:ػتعػالر  ََُطاٍدػاِذَتدَّْتػِبِ ػاض َُبؼِؼْمػََْرَطاُضُؼْمػَص ُُواػِب ِِغَنػَصَغ َطَثُلػاضَّ
 .  (ٕ) ػُُوَنػِططَّاػَصَدُبواػَرَضآػَذْيٍََغْوٍمػَراِصٍفػالَّػَغِػِد

" فكػال الت ػػبيييف ػ  كمػػا يقػػوؿ ال ػػيل ػ   لػػد أَّػػرج مػػاال تقػػع  ميػػو 
 (ٖ)الحاسة إلر ما تقع  ميو " . 

والذى ال تقع  ميو الحاسة ػ ىينا ػ ىػو أ مػاؿ الكػافريف التػر يظنػوف 
ـ َّادع أو ا تقاد البتناأليا  مر وىفييا المنىعة ثـ ال تكوف كذلؾ يـو القيامة 

،  (ٗ)باطؿ والذى تقع  ميو الحاسة ىو السراب فر ا وؿ .. الرماد فر الثػاني 
ف كانػػت ت ػػترؾ فػػر المو ػػع مػػع صػػورة السػػراب إال ، بيػػد أف  ىػػذه الصػػورة وا 

 أنيا تَّتمؼ  نيا اَّتالفًا دليقًا وميما ، وذلؾ فر المغزى ولب الغرض . 

الميىة والحاجة الماسة إلر  بياف ىذا أف الصورة ا ولر تيتـ بتصوير
االنتىػػاع بيػػذه ا  مػػاؿ ثػػـ الَّييبػػة والمىاجػػأة بَّديعػػة ا مػػؿ وأنػػو مػػا كػػاف إال 

 وىمًا ، وليذا كانت  ناصرىا   " الظام  والسراب " . 

                                                 
  .( ٜٖسورة النور آية ) (ٔ)
  .( ٛٔسورة إبراىيـ آية ) (ٕ)
  . ٕٛالنكت  (ٖ)
  ٕٔٔينظػػر   الصػػورة البيانيػػة وليمتيػػا البالغيػػة ، د  بسػػيوني  رفػػة ر ػػواف ، ص    (ٗ)

  .دار الرسالة لمطبا ة والن ر 
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أما الصورة الثانية فإنيا تيتـ ببياف  دـ النىع   ماؿ الكافريف وأنيػا 
 مػػر معنػػر الميىػػة والتعمػػؽ الػػذى  تصػػير يػػـو القيامػػة بػػددًا مػػف غيػػر أف تركػػز

ركزت  ميو الصػورة ا َّػرى ، وكانػت  ناصػرىا ػ ىنػا ػ ىػي   الرمػاد ، والػريه 
واليـو العاصؼ ، وكميا كما ترى يؤكد معنر ال ياع وأنيػـ ال يقػع فػر أيػدييـ 

" ذلػؾ وأ ػار إليػو إ ػارة لريبػة حػيف  الرُّمَّػانيمف أ مػاليـ  ػ  ، ولػد أدرؾ " 
ولػر   " ولػد اجتمعػا ػ أي الم ػبو والم ػبو بػو ػ فػر بطػالف لػاؿ فػر اتآيػة ا  

المتػػوىـ مػػع  ػػدة الحاجػػة و ظػػـ الىالػػة " ، ولػػاؿ فػػر الثانيػػة   " ولػػد اجتمػػع 
الم بو والم بو بو فر اليالؾ و دـ االنتىاع والعجز  ػف االسػتدراؾ لمػا فػات 
 ، فالجػامع ىنػػاؾ بطػػالف متػػوىـ مػػع  ػدة الحاجػػة ، والجػػامع ىنػػا ىػػالؾ و ػػدـ

 (ٔ)انتىاع " . 

ػ وىنالػؾ مو ػع آَّػر  ػرض فيػو ال ػيل لمػا ن ػأ بػو منػو فػر سػورة 
ِإنََّما َمَثُؿ الَحَياِة الدُّْنَيا َكَماٍ  َأنَزْلَناُه ِمَف السَّػَماِ   يونس وىو لولػو ػ تعالر ػ   

اضَحَغااُةػػاْرَضُطاواػََظََّطااػػػ ، ولولػػو ػ تعػالر ػ    (ٕ) َفػاََّْتَمَط ِبػِو َنَبػاُت اَ ْرِض 
ًُػَبْغاَظُصمْػػ َوِزغَظاظْػ َوَضْؼاوًػ اضدُِّظَغاػَضِطابًػ ًُػِسايػاَِّْطاَوالِػػػ َوَتَغااُخ َواَِّْواالِدػػ َوَتَصااُث

َُػَظَباُتُ ػ  .  (ٖ) َصَطَثِلػَزْغٍثػََْرَجَبػاضُصغَّا
فكال الت بيييف كما يقوؿ ال يل فيو   " بيػاف .. لػد أَّػرج مػالـ تجػر 

 (ٗ). بو  ادة إلر ما لد جرت بو " 

فالم ػػبو الػػذى لػػـ تجػػر بػػو العػػادة فػػر اتآيػػة ا ولػػر ىػػو حػػاؿ الحيػػاة 

                                                 
  . ٕٛوينظر   النكت  ، ٘ٓٔاج جاز البالغي أ.د  أبو موسر  (ٔ)
  .( ٕٗة يونس آية )سور  (ٕ)
  .( ٕٓسورة الحديد آية ) (ٖ)
  . ٗٛ،  ٖٛالنكت  (ٗ)
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الدنيا فر إلباليا وبيجتيا ثـ تولييا ، والم ػبو بػو الػذى لػد جػرت بػو العػادة ػ 
ىينػا ػ ىػو   " الصػػورة المكونػة مػػف مػا  ينػػزؿ مػف السػػما  يَّػتمط بػػو نبػػات 

، ولس  مر ذلؾ   (ٔ)ا رض فيزىر النبات وتتزيف بو ا رض ثـ يصبه فنا  " 
" ولد اجتمعا ػ أي الم بو والم بو بو فر اتآيػة ا ولػر فػر الت بيو الثاني .. 

الزينة والبيجة ثـ فر اليالؾ بعػده " ، وفػر الثانيػة   " فػر  ػدة اج جػاب ثػـ 
 (ٕ)فر التغير باالنقالت " . 

ف ا تركا فر التعبيػر  ػف حػاؿ ىػذه الحيػاة ،  يبد أف كال الت بيييف وا 
ركا فر إبراز تمؾ الحاؿ فالنبػات ىنػا ىػو النبػات ىنالػؾ ، والغيػث ىنػا ىػو وا ت

الما  ىنالػؾ ، إال أف وجػو المىارلػة بينيمػا فػر ذلػؾ المغػزى بنػاً   مػر داللػة 
 ا لىاظ فر التركيب ..

اَّػتالؼ النبػات بػذلؾ ذلؾ أنو ػ تعالر ػ ذكر فر آية يونس  قػب ذكػر 
زَّرفيا وازينت " فناسػب ذلػؾ لولػػو   " الما  لولػو   " حتر إذا أَّذت ا رض 

ولػػد اجتمعػػا فػػر الزينػػة والبيجػػة " ، أمػػا آيػػة الحديػػد فػػذكرت   " كمثػػؿ غيػػث 
أ جب الكىار نباتو " فناسب ذلؾ اجتما يما فر  دة اج جاب .. ىػذه واحػدة 

 . 

الثانية   أف " نيايػة الحيػاة الػدنيا فػر سػورة يػونس نيايػة ولعػت مػرة 
َُُظااػَضاْغّأػََْوػَظَؼااُّاػَسَجَطِضَظاَعااػػػػػػ ؿ ػ تعػالر ػ   واحػدة دوف تػدرج ، لػا َََتاَعااػََْط

مستنصػػمة ، وىػػي نيايػة ميمكػػة مبيػدة  (ٖ)  َحِصاغدّاػَصااَؾنػضَّااْمػَتِعاَنػِباااَِّْط ِػػ
"  الرُّمَّػانيلمحياة الدنيا فال يبقر ليا أثػر بعػد ىػذه النيايػة ، وىػذا مػا أجممػو " 

                                                 
  . ٚٓٔاج جاز البالغي أ.د  أبو موسر  (ٔ)
  . ٗٛ،  ٖٛالنكت  (ٕ)
  .( ٕٗسورة يونس آية ) (ٖ)
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 (ٔ)بقولو   ثـ اليالؾ بعده " . 

أمػػا آيػػة سػػورة الحديػػد فنيايػػة الحيػػاة فييػػا نيايػػة متدرجػػة تمػػر بعػػدة 
؛ لذلؾ  بيت نيايتيا بنياية النبات الذى لـ ييمؾ مرة واحدة ، بػؿ مػر مراحؿ 

و طػؼ  (ٕ)بعدة مراحؿ بدأت ىذه النياية باليياج ، أي   " الغمظ فر اليبس " 
رار النبػات مقػارب ليبسػو  مر اليياج لولػو ػ تعالر   فتراه مصىرا " ؛  ف اصى

(ٖ) . 

ثػػـ تجػػي  المرحمػػة ا َّيػػرة مرحمػػة الحطػػاـ ، وىػػذا التػػدرج فػػر نيايػػة 
 . (ٗ)بقولػو   " فر التغيير باالنقالب "  الرُّمَّانيالحياة الدنيا ىو ما أجممو 

ػػاني  أبػػو موسػػر   " وكػػاف " يقػػوؿ أسػػتاذنا أ.د " يقصػػد إلػػر ىػػذا  الرُّمَّ
يػة يػونس وآيػة الحديػد فػر لػرف واحػد ، و مػؽ الموف مف البحث حيػث سػاؽ آ

 مر آية يونس بقولػػو   " ولػد اجتمعػا فػر الزينػة والبيجػة ثػـ اليػالؾ بعػده "  
التعبيػر  يو مر  مر آية الحديد بقولػو   " ولد اجتمعا فر  دة اج جاب ثـ ف

 (٘)باالنقالب ".

وىنالؾ مو ع ثالػث  ػرض فػي ال ػيل لمػا ت ػابو منػو وىػو مػا جػا  
 قاـ التعبير  ف ىالؾ لـو  اد بالريه الصرصر .م يف

                                                 
ػانيمناىج التحميؿ البالغي  ند  ممػا  اج جػاز مػف  (ٔ) إلػر  بػد القػاىر الجرجػاني ،  الرُّمَّ

، دار كنػػور إ ػػبيميا لمن ػػر والتوزيػػع ، الطبعػػة ا ولػػر  ٗٙيػػب ، ص   د   بػػدار بانق
  .ـ ٜٕٓٓىػ   ٖٓٗٔ

، الػػدار التوفيقيػػة  ٘ٓٗ   ٕٚبػػف  ا ػػر    ينظػػر   تىسػػير التحريػػر والتنػػوير لمطػػاىر (ٕ)
  ـ .ٜٗٛٔلن ر 

  . ٘ٓٗ   ٕٚينظر   تىسير التحرير والتنوير ، لمطاىر بف  ا ور  (ٖ)
  . ٗٙبالغي  ند  مما  اج جاز التحميؿ ال مناىج (ٗ)
  . ٜٓٔاج جاز البالغي د  أبو موسر  (٘)
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َُْصاُّاػِسايػػػػػػػ وذلؾ فر لولػػو ػ تعػالر ػ    ُِغحاّاػَص َُْداِضَظاػَرَضاْغِؼْمػ ِ ظَّااػََ
ٌٍُ ٍُػَغْوِمػَظْحٍ ػطُّْدَتِط  .  (ٔ)  َتظِزُعػاضظَّاَ ػَصَؾظَُّؼْمػََْرَجاُزػَظْخٍلػطُّظَػِط

لممقػػر  مػػر ا رض مػػف .. النَّػػؿ المنقعػػر   المنقمػػع مػػف أصػػمو او " 
لػػوليـ   لعػػر النَّمػػة فػػانقعرت ، أي   لطعػػت مػػف أصػػميا فسػػقطت .. وانتػػزاع 
النػػاس وصػػر يـ بػػالريه لػػيس مػػف الصػػور المألوفػػة بَّػػالؼ الػػتالع الجػػذوع 

 (ٕ)وسقوطيا  مر ا رض .. " . 

وذلؾ ػ فيما أحسب ػ ىو المراد بقولػو   " ىذا بياف لد أَّرج مالـ تجػر 
، وي ػيؼ   " ولػد اجتمعػا فػر لمػع الػريه  (ٖ)لػد جػرت بػو " بو  ػادة إلػر مػا 

ىالكيا إياىما " .   (ٗ)ليما وا 

ٍُػَراِتَغااٍظػػ أمػػا لولػػػو ػ تعػػالر ػ    َُْصاا ُِغٍّّػَص َوََطَّاااػَراااًدػَسااُؾْعِضُصواػِباا
ََُعاػَرَضْغِؼْمػَدْبَّٓػَضَغاٍل ُْػػػ َدخَّ َُىػاضَػاْوَمػِسغَؼااػَصا َرآػَوَثَطاِظَغَظػََغَّاٍمػُحُدوطّاػَسَت

" .. ىػي الَّاليػة مػػف ، فالنَّػؿ الَّاويػة    (٘)  َصاَؾظَُّؼْمػََْرَجااُزػَظْخاٍلػَخاِوَغااظٍػػػ
الحيػػاة والنىػػع ، وَّمػػو أ جػػاز النَّػػؿ مػػف الحيػػاة والنىػػع أمػػر بػػدىي فػػر إدراؾ 

 (ٙ)الناس " . 

ػ فيما أحسب ػ ىو المراد بقولػو   " .. ىذا ت بيو لد أَّػرج مػاال وذلؾ 

                                                 
  .( ٕٓ،  ٜٔسورة القمر اتآيتاف ) (ٔ)
  . ٔٔٔاج جاز البالغي  (ٕ)
  . ٖٛالنكت  (ٖ)
  . ٖٛالنكت  (ٗ)
  .( ٚ،  ٙسورة الحالة اتآيتاف ) (٘)
   ٗادي ػمحيط لمىيروز آب، وينظر   القاموس ال ٔٔٔ ي د  أبو موسرػاج جاز البالغ (ٙ)

  ـ .ٜٜ٘ٔىػ   ٘ٔٗٔف   دار الكتب العممية بيروت ، الطبعة ا ولر  ٖٙ٘
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 (ٔ)يعمـ ولد اجتمعا فر َّمو ا جساد مف ا رواح " .  يعمـ بالبديية إلر ما

سوغ ذلؾ التبايف بناً   مر التغػاير فػر الوصػؼ ىػو أف تمػؾ  إف الذي
تصػور تصور بداية اليالؾ وحيػث كانػت الػريه تنػزع وتػدفع وتػدمر ، فالجثػث 

مف َّالؿ حركة الدفع العنيىة بأ جاز النَّؿ المنزو ة مف مغارسيا ، أما ىذه 
ية اليالؾ ولد أصبه القـو صر ر واستقرت الجثػث الياكمػة صػورًا فتصور نيا

الػذىف  يمدفو ة بالبديية وال تتبػيف مػف أوؿ وىمػة ، ولػذلؾ  ػبييا بمػا لػو فػ
صورة وا حة تدرؾ بالبدييػة ػ أ جػاز النَّػؿ الَّاويػة ػ أي   الحقيقػة الىارغػة 

 (ٕ)نَّرت فييا الريػه " .  يالت

 هً :ٔخنهص يٍ ْذا ، ٔسابقّ إىل يا ٌ
" لـ يكتػؼ فيمػا  ػرض لػو باج ػارة إلػر الػنظـ أو  الرُّمَّاني  أف "  أٔالً 

التصريه بو مف دوف أف يعرض لما ت ابو منو .. والػدليؿ  مػر ذلػؾ " جمعػو 
نجػػو جمعػػو ت ػػبيو َلػػَرٍف واحػػد ، وذلػػؾ  مػػر  يفػػ (ٖ)بػػيف الصػػور المت ػػابية " 

الحاسػة إلػر مػا تقػع مو عيو تحت إَّراج ماال تقػع  ميػو  أ ماؿ الكافريف في
  ميو ، ولس  مر ذلؾ المو ع الثاني .

ف اَّتمػؼ فػر ذلػؾ اجَّػراج فيػو يتحػد فػر  أما ىػالؾ لػـو  ػاد فيػو وا 
 ذلؾ الغرض العاـ وىو ىالؾ ىؤال  القـو بيذه الريه .

  اتَّذ ال يل مف وجو ال بو وسيمة رأليسة لمتىرلة بيف الصػور  ثاٍَاً 

                                                 
  . ٗٛالنكت  (ٔ)
،  ٜٔا  والمعاصريف دراسة بالغيػة ونقديػة د  محمػد إبػراىيـ  ػادي ػالصورة بيف القدم (ٕ)

  .ـ ٜٜٔٔىػ   ٔٔٗٔمطبعة السعادة ، ط أولر  ٕٓ
  . ٕٙ مناىج التحميؿ البالغي (ٖ)
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، معتمػدًا فػر ذلػؾ  مػر داللػة ا لىػاظ فػر  (ٔ)التر تتحػد فػر مالمحيػا العامػة 
ال فمػػا الػػذى أوجػػب أف يكػػوف الوجػػو  فػػر  (ٕ)بطػػالف المتػػوىـ .. التركيػػب ، وا 

فر مو ع آَّر لوال ذكر " السػراب   (ٖ)مو ع، واليالؾ و دـ االنتىاع .. إلل 
 " تارة ، والرماد تارة أَّرى ؟ .. ولس  مر ذلؾ المو ع الثاني والثالث .

غػػايرة ىػػي التػػر أوجبػػت أف يكػػوف المغػػزى مػػف الت ػػبيو بػػؿ إف تمػػؾ الم
،  (ٗ)واليػػدؼ منػػو ىػػو   إبػػراز تمػػؾ الَّيبػػة بعػػد تمػػؾ الميىػػة فػػر آيػػة السػػراب 

براز تمؾ الحسرة فر آية الرماد  ، بؿ ىي التر ك ىت  ف موطف " العبػرة  (٘)وا 
ف طالت مدتػو وصػغير لمف ا تبر والمو ظة لمف تىكر فر أف كؿ  فاف حقير وا 

ف ك وىػػي التػػر أ ػػارت إلػػر االحتقػػار لمػػدنيا ،  (ٙ)بػػر لػػدره فػػر آيػػة يػػونس وا 
، وىػي التػر  (ٚ)والتحذير مف االغترار بيا والسػكوف إلييػا " فػر آيػة الحديػد " 

 (ٛ)دلت  مر " ...  ظـ القدرة والتَّويؼ مف تعجيؿ العقوبة " فر آية القمر " 
" آيػة الحالػة " .  االحتقار لكؿ  ي  يؤوؿ بو ا مر إلر ذلؾ المآؿ فر، "  (ٛ)
 .(ٜ) 

                                                 
  . ٙٙ،  ٕٙينظر   مناىج التحميؿ البالغي  (ٔ)
  . ٜٖٗٚينظر   البحث ص (ٕ)
  . ٓٗٗٚينظر   البحث ص  (ٖ)
  . ٘ٓٔ، وينظر   اج جاز البالغي  ٕٛالنكت  (ٗ)
  . ٕٛالنكت  (٘)
  . ٖٛ السابؽ (ٙ)
  . ٗٛ السابؽ (ٚ)
  . ٖٛ السابؽ (ٛ)
  . ٗٛ السابؽ (ٜ)
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 مر ما جػا  منػو فػر ىػذا البػاب ، بػؿ  ػرض ىذا ولـ يقتصر ال يل 
 (ٔ)لما ت ابو منو ػ أي ًا ػ فر باب التصريؼ . 

يػذكره سػببو والبا ػث  ميػو " مػالـ  الرُّمَّػانيكؿ ىػذا وغيػره ممػا ذكػره " 
ال السػتوى كػؿ  مو ػع ىو ذلؾ التبايف بيف داللػة ا لىػاظ فػر تمػؾ ا سػاليب وا 

َُْحِصَطاْتػََغاُتاُ ػُثامَّػُسصؼاَضْتػِطانػػػػػػ يرد فيو وحا ا ر وكال   وىو الكتاب الذى 
ٍُ  .  (ٕ)  ضَُّدْنػَحِصغٍمػَخِبغ

اًَا أسس انخعبري اجلًايل عُذ اإلياو " 4
َّ
ي
ُّ
 " : انز

ػػػانيتكمػػػف أسػػػس التعبيػػػر الجمػػػالي  نػػػد اجمػػػاـ "  " فػػػر المىػػػظ ،  الرُّمَّ
و ذلػػؾ مػػف تعريىػو لمبالغػػة والتػػر ىػي  نػػده   " إيصػػاؿ والمعنػر ، والػػنظـ يبػد

، إذ ال يعقػػؿ بحػػاؿ أف  (ٖ)المعنػػر إلػػر القمػػب فػػر أحسػػف صػػورة مػػف المىػػظ " 
يكوف المراد بالمىظ ػ ىينا ػ المىظ المىرد فحسب ػ بؿ المراد بالمىظ ػ ىينا ػ ىػو 

ُُواػ ؛ وذلػػؾ أف لولػو ػ تعالر ػ    (ٗ)  النظـ  ِِغَنػَصَغ َُاٍبػَواضَّ ََْرَطاُضُؼْمػَصَد
َّػػ َُاٍبػِبِػغَطٍظػَغْحَدُبُ ػاض َّْطاؽُنػَطاا ، لػد ت ػمف مػع حسػف الت ػبيو  (٘)  َصَد

كمػػا يقػػوؿ ال ػػيل   " حسػػف الػػنظـ، و ذوبػػة المىػػظ ، وكثػػرة الىاألػػدة ، وصػػحة 
 (ٙ)الداللة " . 

                                                 
  . ٕ٘٘ٚينظر   البحث ص  (ٔ)
  .( ٔسورة ىود اتآية ) (ٕ)
  . ٘ٚالنكت  (ٖ)
  . ٖٕٙينظر   أثر القرآف فر تطور النقد العربي  (ٗ)
  .( ٜٖسورة النور آية ) (٘)
  . ٕٛالنكت  (ٙ)
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والت ػػػبيو البميػػػغ ىػػػو الػػػذى يَّػػػرج فيػػػو ا غمػػػض إلػػػر ا ظيػػػر بػػػأداة 
 (ٔ). الت بيو مع حسف التأليؼ 

ػػ وكمػػا ال يعقػػؿ بحػػاؿ أف يكػػوف المػػراد بػػالمىظ ػ ىينػػا ػ المىػػظ المىػػرد 
فحسب ، كذلؾ ال يعقؿ بحاؿ أف يكوف المىظ حسنًا والمعنر لبيحػًا ، حا ػا ار 
وكػػال وىػػو الباحػػث فػػر بالغػػة اج جػػاز ، بػػؿ إف حسػػف المىػػظ موجػػب لحسػػف 

 المعنر .

، كػؿ مػا فػر  (ٕ)  ِصػَحَغااةْػَوَضُصْمػِسيػاضِػَصا فىر لولػو ػ تعالر ػ   
ـ   " القتؿ أنىر لمقتؿ " كمػا يقػوؿ ال ػيل " وزيػادة معػاف حسػنة منيػا   ػلولي

بانػػة الغػػرض المرغػػوب فيػػو بػػذكر الحيػػاة ،  إبانػػة العػػدؿ بػػذكره القصػػاص ، وا 
 (ٖ)واستد ا  الرغبة بالرىبة لحكـ ار بو " . 

ياـ المعػاني . المقاطع توجب حسف إف يروؼ مت اكمة فػؿ حػوالىواص
(ٗ) 

ومما يؤيد ىذا أي ًا ػ لولػو   " ... وظيور اج جػاز فػر الوجػوه التػر 
أ مػر  يا لمنىس أف الكػالـ مػف البالغػة فػيبينيا يكوف باجتماع أمور يظير ب

ف كاف يمتبس فيما لػؿ بمػا حسػف جػدًا جيجػازه وحسػف رونقػو و ذوبػة  طبقة وا 
 (٘)لىظو وصحة معناه " . 

                                                 
  . ٔٛالنكت  (ٔ)
  .( ٜٚٔسورة البقرة آية ) (ٕ)
  . ٚٚالنكت  (ٖ)
  . ٜٚ السابؽ (ٗ)
  . ٛٚ السابؽ (٘)
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ف "  الرُّمَّػانيكانت أسسًا  امة فر الوجػوه التػر ذكرىػا "  بيد أف ىذه وا 
 والوجوه التر لـ يذكرىا إال أف لكؿ منيا سمات جمالية ينىرد بيا  ما سواه .

و مر الجممة فإف بالغة القرآف فر أ مػر طبقػات البالغػة فػر الحسػف 
كما يقوؿ ال يل ، ولما كانت كذلؾ كانت معجزة لمناس كافػة  ػربيـ و جميػـ 

أف ال عر الُمْىِحػـ معجػز لم ػا ر الُمْىَحػـ الػذى لػيس فػر اسػتطا تو لػوؿ  كما
 (ٔ)ال عر . 

اًَا يفٕٓو انبالغت عُذ " 5
َّ
ي
ُّ
 " ٌٓذف إىل ْذِ انخسًٍت : انز

ػػانييكمػػف مىيػػـو البالغػػة  نػػد "  " فػػر   " إيصػػاؿ المعنػػر إلػػر  الرُّمَّ
 (ٕ)القمب فر أحسف صورة مف المىظ " . 

 قوؿ د  زغموؿ سالـ " ييدؼ إلر تحقيؽ معنيف  وىذا التعريؼ كما ي

   متعمػػؽ بػػا ثر النىسػػي لمبالغػػة وىػػو " إيصػػاؿ المعنػػر إلػػر أحااذًْا 
 (ٖ)القمب " . 

                                                 
  . ٙٚينظر   النكت  (ٔ)
  . ٘ٚ السابؽ (ٕ)
 .  ٖٕٙأثر القرآف فر تطور النقد العربي  (ٖ)

ػ ولد  د اجماـ الَّطػابي ا ثػر النىسػي وجيػًا مػف وجػوه اج جػاز ، يقػوؿ   " لمػت فػر 
إ جاز القرآف وجيًا آَّر ذىب  نو الناس فال يكاد يعرفو إال ال اذ مف آحػادىـ ، وذلػؾ 

ال تسػػمع كالمػػًا غيػػر القػػرآف منظومػػًا وال  صػػنيعو بػػالقموب وتػػأثيره فػػر النىػػوس ، فإنػػؾ
منثورًا إذا لرع السمع َّمص لو إلر القمػب مػف المػذة والحػالوة فػر حػاؿ ، ومػف الرو ػة 

 والميابة فر أَّرى ما يَّمص منو إليو . 
، ط  ٓٚبياف إ جاز القرآف لمَّطابي  مف ثالث رساألؿ فر إ جاز القػرآف الكػريـ ، ص

    دار المعارؼ .
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  متعمػػؽ با سػػموب أو الصػػورة البيانيػػة لمبالغػػة مػػف المىػػظ  ٔانثاااًَ
 (ٔ)والصياغة والنظـ   " فر أحسف صورة مف المىظ " . 

ػػانيػػػ ولكػػي يحقػػؽ  ظرتػػو مػػف أف البالغػػة تيػػدؼ إلػػر تحقيػػؽ " ن الرُّمَّ
المعنيػػيف ا ثػػر النىسػػي وجمػػاؿ التعبيػػر جعػػؿ البالغػػة   ػػرة ألسػػاـ ىػػي  " 
اجيجػػػػػاز ، والت ػػػػػبيو ، واالسػػػػػتعارة ، والػػػػػتالـؤ ، والىواصػػػػػؿ ، والتجػػػػػانس ، 
والتصريؼ ، والت ميف ، والمبالغػة ، وحسػف البيػاف " ، و ػرض لتىسػير ىػذه 

ات القػرآف الكػريـ ، مبينػًا فػر أكثػر مػا  ػرض لػو ا لساـ الع ػر مػف َّػالؿ آيػ
ا ثر النىسي الذى حممتو اتآية المست ػيد بيػا ، واتآدا  الىنػي الػذى اتسػمت 

 بو ، وجماؿ التعبير الذى  مميا .
ومف َّالؿ  ر و ليذه ا لساـ كاف يقارف فر بعض ا حياف بيف مػا 

تىػاوت الكبيػر بػيف جا  بو العرب ، وما جا  بو القرآف ، وكػاف يو ػع مػدى ال
آي القرآف وبيف ما جا  مف بميغ القوؿ  ػف العػرب ، وتنتيػي بػو النتػاألج إلػر 
أف القرآف فيو مف رو ة البياف وجماؿ التعبير وبرا ة النظـ ! ماال يسموا إليو 

؛ وذلػػؾ مػػا يبػػدو فػػر مباحػػث الػػنظـ القرآنػػي  نػػد اجمػػاـ  (ٕ)أي تعبيػػر آَّػػر 
 ية ... فر الصىحات اتآت الرُّمَّاني

 

 

 

 
                                                 

  . ٖٕٙآف فر تطور النقد العربي أثر القر  (ٔ)
  . ٖٚٔدراسات حوؿ اج جاز البياني د  المحمدي الحناوي ص    (ٕ)
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اًَيباحث انُظى انقزآًَ عُذ اإلياو " 
َّ
ي
ُّ
 " انز

 بني األثز ٔانُفسً ٔانخعبري اجلًايل
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 املبحث األٔل
اًَاإلجياس انقزآًَ عُذ اإلياو " 

َّ
ي
ُّ
 "  انز

 بني 
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل 

 (ٔ).   " تقميؿ الكالـ مف غير إَّالؿ بالمعنر""الرُّمَّانياجيجاز  ند " 

" مف غير إطالؿ بػالمعنر ، أي   مػف غيػر  الرُّمَّانيوالمقصود يقوؿ " 
 (ٕ)إىماؿ لَّصاألصو ودلاألقو . 

ال ػػػؾ فيػػػو أف " الكػػػالـ إذا كػػػاف مػػػوجزًا دوف إَّػػػالؿ ومؤديػػػًا  يوالػػػذ
لمغػرض ، وموصػػاًل لممعنػر بألصػػر  بػارة ، كػػاف أد ػر لممحافظػػة  مػر ن ػػاط 

السػأـ والممػؿ  نيػا ، و ندألػذ يكػوف الػنص نىس المتمقي فر متابعتو ، وأبعاد 
 (ٖ)أكثر لدرة  مر التأثير واجثارة " . 

ىػػذا باج ػػافة إلػػر أف " .. المتمقػػي لمكػػالـ المػػوجز .. وبػػالنىس مزيػػد 
مػػف ن ػػاط وف ػػؿ مػػف حيويػػة ، فإنػػو يكػػوف أكثػػر تييألػػًا لالسػػتجابة المناسػػبة 

 (ٗ)مر .. " . والتىا ؿ مع النص،ويكوف المعنر فر نىسو أولع،ولصدره أم

ليس ذلؾ فحسب ػ بؿ إف كؿ معنر رفيع إذا وصؿ إليو لىظ وجيز مػع 

                                                 
 . ٙٚالنكت  (ٔ)
  . ٜٓأبو موسر ، ص    اج جاز البالغي أ.د  (ٕ)
،  ٕٚٔا سس النىسية  ساليب البالغػة العربيػة د  مجيػد  بػد الحميػد نػاجي ، ص    (ٖ)

  .ـ ٜٗٛٔىػ   ٗٓٗٔر والتوزيع ف   المؤسسة الجامعية لمن 
  . ٕٛٔ،  ٕٚٔالسابؽ  (ٗ)
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و وحو فر الداللة  ميو ؛ فإنو ينت ر بيف الناس ويتمقونو لَّىتو ، وسػيولة 
 (ٔ)حىظو ولرب مأَّذه ... " . 

  مر وجييف    الرُّمَّانيواجيجاز  ند 

ا مػف الحػاؿ أو ػ حذؼ ، وىو إسقاط كممة لالجتزا   نيا بداللػة غيرىػ
 فحوى الكالـ . 

ػ ولصر ، وىو بنية الكالـ  مر تقميػؿ المىػظ وتكثيػر المعنػر مػف غيػر 
 (ٕ)حػذؼ . 

وىناؾ وجو ثالث ، وىو الذى يكوف   " بإظيار الىاألػدة بمػا يستحسػف 
 (ٖ)دوف ما يستقبه  ف المستقبه ثقيؿ  مر النىس " . 

نمػا يتعمػؽ  وىذا ال رب مػف اجيجػاز ال يتعمػؽ با لىػاظ لمػة وكثػرة ، وا 
حساسػيا بػو َّىػة وثقػاًل ، إلبػااًل أو إ را ػًا ...    (ٗ)بمولع الكالـ فر النىس وا 

وىػػػذا إف دؿ فإنمػػػا يػػػدؿ  مػػػر أف ا سػػػاليب المتعثػػػرة المسػػػتكرىة ليسػػػت مػػػف 
ف كانػت  ف لمت ألىاظيػا ، وا سػاليب الصػافية العذبػة مػف اجيجػاز وا  اجيجاز وا 

 (٘).  ألىاظيا أكثر مف ا ولػر "

وي يؼ أستاذ د  أبو موسر   " وليس ىذا الوجو الذى ال يمتىت إلر 
كـ ا لىاظ َّارجًا  ف اجيجاز الذى ىو االلتصػاد فػر اسػتعماؿ الكممػات ؛  ف 

                                                 
،  ٕٚٔا سس النىسية  ساليب البالغػة العربيػة د  مجيػد  بػد الحميػد نػاجي ، ص    (ٔ)

ٕٔٛ .  
  . ٙٚالنكت  (ٕ)
  . ٜٚ السابؽ (ٖ)
  . ٜ٘اج جاز البالغي أ.د  أبو موسر ، ص    (ٗ)
  . ٜ٘السابؽ ص (٘)
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حسف ا سموب وَّىتو  مػر الػنىس ال يتػوفر لػو إال إذا كػاف نقيػًا مػف ا َّػالط 
 (ٔ)غير مترىؿ وال ممدود " . 

ل   " .. حذؼ ا جوبة وىو أبمغ مف الذكر .. ػ ومف الحذؼ  ند ال ي
ُُْ ػػػ كقولػو ػ جؿ ثناؤه ػ    َُْتػِبِ ػاضِجَباُلػََْوػُشطَِّطْتػِباِ ػااَِّ َُْظّاػُدغؼ َوَضْوػََنَّػُش

ُُػَجِطغطّا  .  (ٕ)  ََْوػُصضَِّمػِبِ ػاضَطْوَتآػَبلػضِّضَِّ ػاَِّْط
ػػانييقػػوؿ "  لقػػرآف " ، وي ػػيؼ   " "   " كأنػػو ليػػؿ   لكػػاف ىػػذا ا الرُّمَّ

نمػػا صػػار الحػػذؼ فػػر مثػػؿ ىػػذا أبمػػغ مػػف الػػذكر  ف الػػنىس تػػذىب فيػػو كػػؿ  وا 
 (ٖ)مذىب ولو ذكر الجواب اللتصر  مر الوجو الذى ت منو البياف " . 

فكػالـ ال ػيل ػ ىينػا ػ وا ػه وصػريه فػر أف ػ ىينػا ػ جػواب  ػرط 
 ة ..محذوؼ ، وىو مقدر بقولػو " لكاف ىذا القرآف " ، ىذه واحد

 الثانيػػػة   أف ىػػػػذا ا سػػػػموب لػػػػد جمػػػع بػػػػيف جمػػػػاؿ التعبيػػػػر وبرا ػػػػة 
 التأثير .

أمػا ا وؿ فيػو مىػاد مػف لولػو   " وىػػو أبمػػغ مػف الػذكر ، ولولػػو   " 
نما صار الحذؼ فر مثؿ ىذا أبمغ مف الذكر " ، أي   " أحسػف منػو أجمػؿ "  وا 

 .(ٗ) 

                                                 
  . ٜ٘.د  أبو موسر اج جاز البالغي أ (ٔ)
  .( ٖٔسورة الر د آية ) (ٕ)
  . ٚٚ،  ٙٚالنكت  (ٖ)
(ٗ)  .  
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بذلؾ ال رط المذكور وجعمو وجماؿ التعبير ػ ىينا ػ يكمف فر االكتىا  
 (ٔ)دلياًل  مر ذلؾ الجواب المحذوؼ . 

 أما دا ي التأثير فر النىس فذلؾ ما يبدو فر أمريف   

  فيمػػا يكتنىػػو مػػف إبيػػاـ وغمػػوض ، ولكػػف لػػيس ىػػو الغمػػوض  األٔل
الػػذى يصػػؿ إلػػر حػػد التعميػػة أو ا لغػػاز أو اجبيػػاـ ، بػػؿ ىػػو الغمػػوض الػػذى 

وؽ إلػػر معرفػػة المحػػذوؼ فػػإذا ظيػػر صػػادؽ منيػػا يحػرؾ الػػنىس ويجعميػػا تت ػػ
 (ٕ)لبواًل وارتاحت لو واىتزت " . 

وما ىينا أي ًا ػ كذلؾ ، ذلؾ أنػو لمػا لػاؿ ػ سػبحانو   " ولػو أف لرآنػا 
سيرت بو الجباؿ .. " اتآية تطمعت النىس إلر أف ىينا ػ جواب  ػرط محػذوؼ 

 (ٖ)احًا " . ، فمما  ثر  مر أنو ذلؾ القرآف أحدث فييا بيجة وارتي

 (ٗ)ا  . ػي لإليحػع الداللػو التوسػر سابقػاؼ إلػو م ػ  وى انثاًَ

ويتمثؿ فػر فػته بػاب التَّيػؿ واالحتمػاؿ  مػر مصػرا يو أمػاـ المتمقػي 
فيىيػػد منػػو بحسػػب َّبرتػػو ويتَّيػػؿ مػػف الصػػور والمعػػاني بحسػػب مػػا يمكػػف أف 

 (٘)يوحي بو النص وينسجـ معو . 

يقاؿ فر تقديره مثاًل   " لكاف ىػذا القػرآف  وما ىينا ػ أي ًا ػ كذلؾ كأف

                                                 
  ٛٗٔ   ٖينظر   معاني القرآف وا  رابػو لمزجػاج ، تحقيػؽ د   بػد الجميػؿ  بػده  ػمبي  (ٔ)

  .ـ ٜٛٛٔىػ   ٛٓٗٔف    الـ الكتب ، الطبعة ا ولر 
، ف  ٛٙ   بػد العزيػز  رفػو ، صة الذوؽ البالغي  ند  بد القاىر الجرجػاني ، دػتربي (ٕ)

  .ـ ٜٗٛٔىػ   ٖٓٗٔ  نوادر الطبا ة المحمدية ، ط أولر 
  .وما بعدىا  ٜٕٔينظر   ا سس النىسية  ساليب البالغة العربية  (ٖ)
  .وما بعدىا  ٜٕٔينظر   السابؽ  (ٗ)
  . ٜٕٔا سس النىسية د  مجيد ناجي  (٘)
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ارت ػ، أو لما آمنوا ، أو لكىروا بالرحمف ، أو لو أف لرآنا سيرت بو الجباؿ لسػ
 )*(.  (ٔ)و ا رض لقطعت ، أو كمـ بو الموتر لكمموا .. إلل " ػت بػ، أو لطع

ىذا التوسع الداللي لذلؾ اجيحا  ال يبمغ فر النىس ذلؾ المبمغ أف لو 
ف كاف ذك ر الجواب ، ذلؾ أف ا سموب لو أتر بالجواب مذكورًا غير محذوؼ وا 

يقع فر النىس مولعًا حسنًا  صبه وا حًا مك وفًا ، و ندألذ سر اف ما يزوؿ 
ا ثر بزواؿ المؤثر ، وىذا بَّالؼ ا سموب الذى يظممػو الظػالؿ في ػغؿ الػذىف 

آنػا  ذلػؾ م ػغواًل بمػذة  ولتًا أطوؿ تتك ؼ فيو معانيو واحدًا أثر اتآَّػر ويظػؿ
 (ٕ)المعنر " . 

ىػػذا التوسػػع الػػداللي لػػذلؾ اجيحػػا  يبعػػث فػػر الػػنىس جانػػب التعظػػيـ 
                                                 

، مؤسسػػػة  ٘٘ٗ   ٙٔف البػػػف جريػػػر الطبػػػري ينظػػػر   جػػػامع البيػػػاف فػػػر تأويػػػؿ القػػػرآ (ٔ)
  .ـ ٕٓٓٓىػ   ٕٓٗٔالرسالة لمن ر والتوزيع ، الطبعة ا ولر 

ورغـ أف ال يل ىو الذى ذكر أف النىس تنيب فر تقدير ذلؾ الجواب كػؿ مػذىب ممكػف  )*(
مما يحتمؿ ىذا وزيادة إال أنو لـ يذكر مػف تمػؾ ا جوبػة إال جوابػًا واحػدًا وىػو   " لكػاف 

القػػرآف" وذلػػؾ كمػػا يقػػوؿ ال ػػياب "  نػػو الغايػػة فػػر اج جػػاز والنيايػػة فػػر التػػذكير  ىػػذا
، أو " لمػا فيػو مػف الداللػة  مػر أف ىػذا القػرآف ػ كمػا يقػوؿ أسػتاذ د  أبػو )*(واجنذار " 

موسر " مف القوة والطالة الياألمة ما يجعمو ألوى مف الجباؿ وا رض والحياة والموت ، 
جباؿ  نو ألوى منيا ، وتقطع بو ا رض كذلؾ ، وتبطؿ بػو أ ظػـ فيو كالـ تسير بو ال

النواميس وأجميا وأغم يا حيف تكمـ بو الموتر ، والكالـ الذى ىنا حالو البد أف يكوف 
كالمػػًا ذا لػػدرة فػػوؽ الجبػػاؿ وا رض والكػػوف ، وال يكػػوف ىػػذا إال كػػالـ ار ،  ف الكممػػة 

ـ يحمػػؿ ىػذه القػػدرات الياألمػػة منبعثػة بػػو نىػػس إنمػا تحمػػؿ طالػة لاألميػػا ، وال يكػػوف كػال
  ليس ليا ىذه القدرات " .

، ف   دار الكتػب العمميػة بيػروت   ٙٔٗ   ٘حا ية ال ياب  مر تىسير البي اوي  )*(
 ـ . ٜٜٚٔىػ   ٚٔٗٔط   أولر 

 . ٕٜاج جاز البالغي د  أبو موسر  )**(

  . ٕٔٔينظر   أثر القرآف فر تطور النقد العربي  (ٕ)
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ل أف القرآف ويى ي  مييا جالاًل وَّ ية ، كما يبعث فييا جانب التىظيع مػف 
 ػػأف ىػػؤال  الكىػػرة الػػذيف بمغػػوا فػػر العنػػاد مبمغػػًا جعميػػـ يكىػػروف بػػالرحمف، 

 ذلؾ يد و إلر التنىير منيـ . ويعر وف  ف اجيماف ، و 

ومما يؤيد ىذا لوؿ البي اوي ػ رحمو ار ػ فر ذلؾ الجواب المحػذوؼ 
"  رط حذؼ جوابو ، والمراد منػو تعظػيـ  ػأف القػرآف ، أو المبالغػة فػر  نػاد 

 (ٔ)الكىرة وتصميميـ " . 

 ر ػ   ػو جػار  مػر تمػؾ الطريقػة ػ أي ػًا ػ لػوؿ ار ػ تعالػػا ىػػػػ وممػ
َِاػَجاَُوَعاااػػػػػااااَوِدغ َُبَُّؼااْمػِ َضااآػاضَجظَّااِظػُزَطااُّاػَحتَّااآػِ  َوُسِتَحااْتػ َقػاَضااِغَنػاتََّػااْواػ

 ااااااااااََْبَواُبَؼ
(ٕ) . 
ػػانييقػوؿ "  "   " كأنػػو ليػػؿ   حصػموا  مػػر النعػػيـ المقػػيـ الػػذى ال  الرُّمَّ

نما صار الحذؼ فػر مثػؿ ىػذا أبمػغ مػف الػذكر  ي وبو التنغيص والتكدير ... وا 
، ىكػذا يقػوؿ ال ػيل ، وىػذا  (ٖ)... إلػل " )*( ف النىس تذىب فيو كؿ مػذىب 

إف دؿ فإنما يدؿ  مر أف إيجاز الحذؼ يحػدث أثػرًا فػر نىػس المتمقػي ، وذلػؾ 
لمػػا يتركػػو مػػف مسػػاحات دالليػػة أكثػػر توسػػعًا ؛  ف بالػػذكر تتحػػدد الػػدالالت وال 

ىينػا ػ أي ػًا ػ كػذلؾ ،  ، وما (ٗ)مجاؿ لمبحث  ف دالالت أَّرى َّارج المذكور 
فقد  دلت اتآية "  ف ذكػر تىصػيالت النعػيـ والثػواب والممػذات دوف حصػر أو 
تحديد جزا  ما لدموه مف أ مػاؿ صػالحة فػر دنيػاىـ ، ولػو نصػت اتآيػة  مػر 

                                                 
  . ٙٔٗ   ٘تىسير البي اوي متف حا ية ال ياب  (ٔ)
  .( ٖٚسورة الزمر آية ) (ٕ)

كأف يقاؿ مثاًل   دَّموا الجنة ، ولبسوا الحمؿ ، سكنوا الغرؼ ، أكموا مف ثمارىا ،  ػربوا  )*(
 مف أنيارىا ، تزوجوا مف حورىا ، وىكذا .

  . ٚٚ،  ٙٚالنكت  (ٖ)
  . ٓٛر بانقيب مناىج التحميؿ البالغي د   بد ا (ٗ)
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ذلػػؾ النعػػيـ لحصػػرت الػػنىس أمػػاـ  ػػ  محػػدد دوف أف يىسػػه ليػػا المجػػاؿ إلػػر 
 (ٔ)تولع أكثر مما نص  ميو " . 

ف كػاف الحػذؼ " وأما ا جيجاز بالقصر .. فيو أغمػض مػف الحػذؼ ػ وا 
غام ًا ػ لمحاجة إلر العمػـ بالموا ػع التػر يصػمه فييػا مػف الموا ػع التػر ال 

 ، ىكذا يقوؿ ال يل .  (ٕ)يصمػه " 

ف كػػػاف يحػػػرؾ الػػػنىس فػػػر اجيجػػػاز بالحػػػذؼ ..  بيػػػد أف الغمػػػوض وا 
ا بيجػة وارتياحػًا ، ويجعميا تت وؽ إلر معرفة المحذوؼ فإذا ظيػر أحػدث فييػ

فإنو ػ ىينا ػ أولر وأحرى ، إذ كمما لاد التعبيػر إلػر معنػر تطمعػت الػنىس إلػر 
 ثاف وثالث وىكذا ..

وىذا بالطبع يقودنا إلر داٍع آَّر مػف دوا ػي التػأثير فػر الػنىس وىػو 
 (ٖ)دا ي التكثيؼ لممعاني . 

َوَضُصْمػ    ر ػػوؿ ار ػ تعالػف لػوال أدؿ  مر ذلؾ مف تمؾ المقارنة بي

،  " القتػػؿ أتقػػر لمقتػػؿ "، ولػػوؿ العػػرب    (ٗ)  ِساايػاضِػَصاااِصػَحَغاااْة
"   " .. فيػو كػؿ مػا  الرُّمَّػانيوالتر تتمثؿ فر أف لوؿ ار ػ تعالر ػ كما يقوؿ " 

بانػة  فر لوليـ وزيادة معاف حسنة ، منيػا   إبانػة العػدؿ بػذكره القصػاص ، وا 
اة .. واالستد ا  بالرغبة والرىبة لحكـ ار بػو الغرض المرغوب فيو بذكره الحي

 . "(٘) 

                                                 
  . ٓٛ السابؽ (ٔ)
  . ٚٚالنكت  (ٕ)
  . ٕٛٔينظر   ا سس النىسية  ساليب البالغة العربية  (ٖ)
  .( ٜٚٔسورة البقرة آية ) (ٗ)
  . ٚٚالنكت  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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ىذا العدؿ الػذى يبػيف  نػو ذكػر القصػاص ال يبعػث فػر الػنىس جانػب 
االرتداع أو الترىيب  ف القتؿ فحسب ، بػؿ يبعػث فييػا ػ أي ػًا ػ االرتػداع  ػف 

 (ٔ)القتؿ والجرح وغيرىما .. 

، بػؿ يبعػث فييػا كذلؾ ال يبعث فييا جانب الترغيب فػر مطمػؽ الحيػاة 
، تمػػؾ الحيػػاة اتآمنػػة  (ٕ)نوً ػػا مػػف الحيػػاة مَّصػػوص كمػػا ىػػو مىػػاد التنكيػػر 

المطمألنػػة الكامنػػة فػػر ظػػالؿ  ػػدؿ ار ... وأف تمػػؾ الرغبػػة إنمػػا تسػػتد ي فػػر 
 النىس بتمؾ الرغبة  ند ذكر القصاص ..

و مر كّؿًّ ، فىي " .. اتآية مف برا ة العبارة وبالغة القوؿ ما يػذىب 
اع إزىاؽ الروح فر العقوبة ويوطف النىوس  مػر لبػوؿ حكػـ المسػاواة باستب 

؛ إذ لـ يسـ العقوبة لتاًل وا  دامًا ، بؿ سماىا مساواة بيف الناس تنطوي  مػر 
 (ٖ)حياة سعيدة ليػـ " . 

إذا كاف ذلؾ كذلؾ فيػؿ يسػتوى ىػو ولػوؿ ار ػ  ػز وجػؿ ػ وىػؿ يبمػغ 
 الطبع ال ..لوليـ فر الحسف ذلؾ المبمغ ؟ الجواب   ب

إف لػػوليـ ال بػػيف  ػػف معنػػر العػػدؿ الػػذى أبػػاف  نػػو ذكػػر القصػػاص ، 
 ف القتؿ ظممًا لتؿ و ميو فال يكوف مانعا لالرتػداع  ػف القتػؿ ، بػؿ لػد يكػوف 

، كما أنو ال ينص  مر الغػرض المرغػوب فيػو بػذكر  (ٗ)مد اة إلر الجور فيو 
ف " أفيػـ " ال ُيىيػػـ إال نو ػًا مػػف ا لحيػاة مَّصػػوص ، تمػؾ الحيػػاة " الحيػاة " وا 

                                                 
، ف   دار الكتػب العمميػة  ٜٗ   ٘، وينظر   التىسير الكبير لمىَّر الرازي  ٚٚ السابؽ (ٔ)

  ٕا ػـ ، وتىسػير المنػار لم ػيل   ر ػيد ر ػٕٓٓٓىػػ   ٔٔٗٔبيروت الطبعػة ا ولػر 
  .ـ ٜٜٓٔ، الييألة المصرية العامة لمكتاب  ٙٓٔ

  . ٙٓٔ   ٕينظر   تىسير المنار  (ٕ)
  . ٚٓٔ   ٕ السابؽينظر    (ٖ)
  . ٕٗٗ   ٖينظر   التىسير الكبير  (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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، وتمػؾ الحيػاة ي ػترؾ فييػا اجنسػاف  (ٔ)التر تتمثؿ فر ترؾ الروح فر الجسػد 
 وغير اجنساف ..

إف لػػػوليـ ال تسػػػتد ي فيػػػو الرغبػػػة وىػػػي الحيػػػاة بتمػػػؾ الرغبػػػة وىػػػي 
 القصاص بؿ فيو استد ا  بالرىبة فقط .

غة فػر الحسػف ليذا ولغيره كاف لوؿ ار تعالر ػ فر أ مر طبقات البال
، وظير اج جاز فيو " جيجازه وحسف رونقو ، و ذوبة لىظػو ، وصػحة معنػاه 

 (ٕ)" ... .  الرُّمَّاني" كما يقوؿ " 

                                                 
ب العربػي بيػػروت ، دار الكتػا ٘ٓٗ   ٖينظػر   وحػي القمػػـ ، مصػطىر صػادؽ الرافعػػي  (ٔ)

  .لبناف 
  . ٛٚالنكت ص  (ٕ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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 املبحث انثاًَ
اًَانخشبٍّ انقزآًَ عُذ اإلياو " 

َّ
ي
ُّ
 " انز

 بني
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل 

أف أحػد ال ػيأليف يسػد  " ىػو   " .. العقػد  مػر الرُّمَّانيالت بيو  ند " 
، وليبمغ منو ىو " .. إَّػراج ا غمػض إلػر  (ٔ)مسد ا َّر فر حس أو  قؿ " 

 (ٕ)ا ظير بأداة الت بيو مع حسف التأليؼ " . 

وذلػػؾ يعنػػي   " .. أف الغػػرض ا ىػػـ مػػف الت ػػبيو البميػػغ ىػػو تحقيػػؽ 
اجي ػػاح والبيػػاف ، وأنػػو يسػػتحؽ وصػػؼ البميػػغ مػػع وجػػود ا داة ، وأف جمػػاؿ 

 (ٖ)الت بيو ال يكتمؿ إال بحسف التأليؼ والصياغة " . 

ثـ يذكر ال يل أف   " .. ا ظير الذى يقع فيو البيػاف بالت ػبيو  مػر 
وجوه منيا   إَّراج ماال تقع  ميو الحاسة إلر ما تقػع  ميػو الحاسػة ، ومنيػا 
إَّراج مالـ تجر بو  ادة إلر مػا لػد جػرت بػو  ػادة ، ومنيػا إَّػراج مػاال يعمػـ 

لبديية إلر ما يعمـ بالبديية ، ومنيا إَّػراج مػاال لػوة لػو فػر الصػىة إلػر مػا با
 (ٗ)لو لوة فر الصىة ".

ومف ىذا يتبيف أف سػر جمالػو ػ  مػر اَّػتالؼ وجوىػة باج ػافة لمػا  
ذلػؾ أنػؾ إذا تأممػت لولػػو   " إَّػراج ا غمػض إلػر  سبؽ ػ ىػو دا ػي تػأثيره  

                                                 
  . ٔٛ،  ٓٛالنكت  (ٔ)
  . ٔٛ،  ٓٛ السابؽ (ٕ)
  ـ ٜٚٛٔىػ   ٛٓٗٔأولر  ، ط   ٜٛبياف الت بيو د   بد الحميد العيسوي ، ص    (ٖ)
  . ٔٛالنكت ص (ٗ)
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ؿ اجماـ  بد القاىر فر أسػباب تػأثير ا ظير " فر الت بيو البميغ تجده ىو لو
التمثيػؿ فػػر الػػنىس   " أف أنػس النىػػوس مولػػوؼ  مػر أف تَّرجيػػا مػػف َّىػػي 

  "إَّراج ماال تقع  ميو الحاسة إلر مػا تقػع  ميػو  الرُّمَّانيإلر جمي " ، ولوؿ 
وؿ ػر " نحػػو أف تنقميػػا مػػف العقػػؿ إلػػر الحػػس " ، ولػػػ" ىػػو لػػوؿ  بػػد القاىػػ

ػػاني ج مػػاال يعمػػـ بالبدييػػة إلػػر مػػا يعمػػـ بالبدييػػة " ىػػو لػػوؿ  بػػد   " إَّػػراالرُّمَّ
" و ما يعمـ بػالىكر إلػر مػا يعمػـ باال ػطرار والطبػع " .              القاىر   

(ٔ) 

ىذا " والذى يتتبع صور الت بيو فر القرآف الكريـ يجدىا لـ تقؼ  ند 
إنيػا لػد مجرد تسجيؿ وجوه ال بو المادية بيف ا  يا  وبع يا فحسػب ، بػؿ 

 تجاوزتيا إلر المماثمة النىسية ... " .

ولقد كاف مػف أواألػؿ الػذيف تنبيػوا إلػر مػا فػر صػور الت ػبيو مػف أثػر 
أحد أولألؾ ا  الـ السابقيف فر دراسػة  الرُّمَّانيالنىس والحس معًا أبو الحسف 

إلػػر   ،اج جػاز القرآنػػي ؛ حيػػث لسػػـ الت ػػبيو باال تبػػاريف   الحسػػي والنىسػػي
و فييػػا كػػؿ مػػف أبػػي ىػػالؿ العسػػكري وابػػف أبػػي ا صػػبع ػاـ ، وتبعػػػلسػػأربعػػة أ

 (ٕ)المصري .. 

                                                 
، أسػػرار البالغػػة لإلمػػاـ  بػػد  ٓٓٔ،  ٜٜأبػػو موسػػر   ينظػػر   اج جػػاز البالغػػي أ.د  (ٔ)

، ف   دار المػدني بجػدة ،  ٕٔٔالقاىر الجرجاني تحقيؽ ال ػيل   محمػود  ػاكر ، ص
  .ـ  ٜٜٔٔىػ   ٕٔٗٔالطبعة ا ولر 

النقد ا دبي ، دراسات نقدية وأدبية حػوؿ إ جػاز القػرآف أ.د  صػالح الػديف  بػد التػواب                (ٕ)
ا تيف  بػي ىػالؿ ـ ، وينظػر   كتػاب الصػنٖٕٓٓىػػ   ٖٕٗٔص دار الكتاب الحػديث 

           بيػػػروت ،  ، دار الكتػػػب العمميػػػة ٕٗٙ   ٖٕٙالعسػػػكري تحقيػػػؽ د  مىيػػػد لميحػػػة ، ص
ـ ، وبديع القرآف البف أبي اجصػبع المصػري ، تحقيػؽ د  ٜٜٛٔىػ   ٜٓٗٔط   ثانية 

  ، دار ني ة مصر لمطبع والن ر . ٜ٘،  ٛ٘حىني  رؼ ص



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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ُُواػػػ وممػا ي ػيد لػذلؾ تعميقػو  مػر لولػػو ػ تعػالر ػ    ِِغَنػَصَغا َواضَّا
ََُهػَضْمػَغِجْدُهػَذْغ ّا َِاػَجا َُاٍبػِبِػغَطٍظػَغْحَدُبُ ػاض َّْطؽُنػَطاَّػَحتَّآػِ    ََْرَطاُضُؼْمػَصَد

 (ٔ) . 

وؿ   " .. ىذا بياف لػد أَّػرج مػا ال تقػع  ميػو الحاسػة إلػر مػا تقػع يق
 ميو ولد اجتمعا فر بطالف المتوىـ مع  دة الحاجة و ظـ الىالة ، ولو ليؿ  
يحسبو الراألي ماً  ثـ يظير أنو  مر َّالؼ ما لدر لكاف بميغًا وأبمػغ منػو لىػظ 

عػد ىػذه الَّيبػة القرآف ؛  ف الظمآف أ ػد حرصػًا  ميػو وتعمػؽ لمػب بػو ، ثػـ ب
حصؿ  مر الحساب الذى يصبره إلر  ذاب ا بد تعوذ بار مف ىذه الحاؿ " ، 
وي ػػيؼ   " وت ػػبيو أ مػػاؿ الكػػافريف بالسػػراب مػػف حسػػف الت ػػبيو فكيػػؼ إذا 
ت مف مع ذلؾ حسف النظـ و ذوبة المىػظ ، وكثػرة الىاألػدة ، وصػحة الداللػة " 

 ، انتير كالـ ال يل ػ رحمو ار ػ .  (ٕ)

 فر ىذا يدرس الت بيو مف  دة جيات    الرُّمَّانيػ   " .. ف

  النظر إلر مػا فيػو مػف  نصػر البيػاف والك ػؼ ؛ فقػد أبػرز ىػذا  أٔالً 
الت بيو ا مر الذى يدرؾ بالىكر فر صورة ما يدرؾ بالحس ، فأ ماؿ الكافريف 
 الػػذيف يػػأمموف نىعػػًا كاجحسػػاف ، وصػػالت ذى القربػػر .. إلػػل ، ال يجػػدوف ليػػا
جزا  يـو القيامة حينما يكونوف فر أ د الحاجة إلر ىػذا الجػزا   ىػذه الحالػة 
أبرزىػػػا الت ػػػبيو فػػػر صػػػورة محسوسػػػة ىػػػي صػػػورة السػػػراب الػػػذى يَّيػػػؿ فػػػر 
الصحرا  أنو ماً  يتعمؽ بو الظػام  والمميػوؼ ، وكممػا جػد فػر الوصػوؿ إليػو 

 (ٖ)ىيب " . ا تد ظمؤه ، وتحرلو حتر إذا جا ه لـ يجده  يألًا ويىجؤه ىوؿ ر 

                                                 
  .( ٜٖسورة النور آية ) (ٔ)
  . ٕٛالنكت  (ٕ)
  .ٕٓٔ،  ٔٓٔاج جاز البالغي . أ.د  محمد أبو موسر ، ص  (ٖ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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  اسػتَّراج الصػىة الم ػتركة التػر تجمػع الطػرفيف ويكمػف فييػا  ثاٍَاً 
 (ٔ)المغزى وىو لولػو   " ولد اجتمعا فر بطالف المتوىـ .. إلل " . 

" لوجو ال بو وبيانو أنو لـ يقػؼ  الرُّمَّاني" ويت ه مف َّالؿ تحميؿ " 
مػف صػور الت ػبيو بو  ند ذلؾ الحد ، بؿ امتد إلر ا ثػر النىسػي لكػؿ صػورة 

التػػر تعػػرض ليػػا ، وكأنػػو يػػوم  بػػذلؾ إلػػر أف مػػا يحدثػػو الت ػػبيو فػػر نىػػس 
متمقيو إنما ىو الغرض ا سمر مف استَّداـ ىذه الوسيمة البيانيػة والػذى يعػد 

 (ٕ)الحديث  ف الطرفيف والوجو وسيمة إليو " . 

و مر ىذا فػ " صورة الظام  والسراب جي  بيا ىنا لتؤكد فػر الػنىس 
انتىاع الكافر ب   مف ىذه ا  ماؿ مع  دة تميىو إلر ىذا النىػع ، ولػد   دـ

تمثػػؿ ىػػذا فػػر تحػػرؽ الظػػام  و ػػدة حاجتػػو إلػػر المػػا  ، وانَّدا ػػو بالسػػراب 
ذلػؾ  الرُّمَّػانيوكده نحوه ، ثـ َّيبة أممو فر الحصوؿ  مر ما يريد ، ولد ركػز 

الف المتػػوىـ مػػع فػر  بػػارة أدؽ مػػػف كالمنػػا حػػيف لػػاؿ   " ولػػد اجتمعػػا فػػر بطػػ
 (ٖ) دة الحاجة و ظـ الىالػة " . 

  النظر فر العناصر التػر تتكػوف منيػا الصػورة ؛  ف الدلػة فػر ثانثًا 
اَّتيار ىذه العناصر ىي التر تكسػب الصػورة ثػرا  وَّصػوبة ، وتجعميػا ألػدر 
 مػػر التعبيػػر واجيحػػػا  ، وبمقػػدار  ػػػموؿ الداللػػة واسػػػتيعابيا ولػػدرتيا  مػػػر 

 حي تكوف منزلة الت بيو وبالغتو .اج ارة والو 

ػػانيوانظػػر إلػػر  وىػػو ي ػػير إلػػر فحػػص ىػػذه العناصػػر واسػػتيعابيا  الرُّمَّ
بقولػو " .. ولػو ليػؿ   يحسػبو الراألػي مػاً  ثػـ يظيػر أنػو  مػر َّػالؼ مػا لػدر 

                                                 
  . ٕٓٔ،  ٔٓٔاج جاز البالغي أ.د  أبو موسر  (ٔ)
  . ٕٓٔ،  ٔٓٔ السابؽ (ٕ)
  . ٕٓٔ السابؽ (ٖ)
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لكاف بميغًا ، وأبمغ منو لىظ القرآف ؛  ف الظمآف أ د حرصًا  ميو وتعمؽ لمػب 
 (ٔ)بو " . 

كسػػػب الصػػػورة  مقػػػًا بمػػػا يػػػوحي بػػػو مػػػف معنػػػر الميىػػػة " الظػػػام  ي
والتحػػرؽ و ػػدة الحاجػػة ثػػـ التَّػػاذؿ و ػػدة اج يػػا  ، وال ريػػب أف النظػػر فػػر 
اَّتيار  ناصر الت ػبيو مػف أىػـ مػا يعػيف  مػر اسػتَّراج م ػمر دالالتػو مػف 

 (ٕ)َّىي الَّواطر ودليؽ ا حواؿ والمواجر " . 

ا مف َّصاألص تىصه  ف   البحث فر الصياغة ودراسة ما فيي رابعاً 
َّىايا المعاني ثـ مػا تتصػؼ بػو مػف سالسػة أو  ذوبػة ، فجػالؿ الت ػبيو فػر 
اتآية الكريمة كما لاؿ يرجع ػ أي ًا ػ إلر " حسػف الػنظـ و ذوبػة المىػظ  وكثػرة 

 (ٖ)الىاألدة وصحة الداللة " . 

ذا راجعنػػا صػػياغة اتآيػػة الكريمػػة لنسػػتَّرج منيػػا ىػػذه الصػػىات  ىػػذا وا 
لتنكيػر فػر كممػة " سػراب " منبألػًا  ػف سػراب  ػأليؿ تافػة ، وتظيػر نجد فييػا ا

ىػػذه اج ػػارة الدليقػػة حػػيف تػػذىب بيػػذه الصػػيغة وتقػػوؿ أ مػػاليـ كالسػػراب ، 
ف كػاف  ػعيىًا  وورا  ذلؾ ما ورا ه مف تعمػؽ ىػذا الظػام  المتحػرؽ با مػؿ وا 
 تافيػػًا ، ثػػـ ىػػذه الكػػاؼ التػػر تجعػػؿ ىػػذه ا  مػػاؿ فػػر مرتبػػة أدنػػر مػػف مرتبػػة
السراب وورا  ذلؾ استَّىاؼ بيا وازدرا  ليا ، ثـ ولوع كممػة "  ػيألا " مىعػواًل 
بو لقولو " لـ يجده " وكاف يمكف أف يقوؿ   " لـ يجد ماً  ، ولكف كممة " ػيألًا 
" جعمتػػو  ػػدمًا مطمقػػًا ، ثػػـ فػػر ذكػػر  ػػمير السػػراب حػػيف لػػاؿ   " لػػـ يجػػده " 

ل مير نص  مر ا مؿ المن ود وكاف يمكف أف يقوؿ   " لـ يجد  يألا " لكف ا
وصيَّره  دمًا وفر ذلؾ إبراز لممغزى وَّيبة ا مػؿ ، و ػ  أَّػر فػر ىػذه اليػا  

                                                 
  . ٕٛوينظر   النكت  ، ٕٓٔاج جاز البالغي أ.د  أبو موسر  (ٔ)
  . ٖٓٔاج جاز البالغي  (ٕ)
  . ٖٓٔالسابؽ  (ٖ)
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ىو   تييألة الكالـ لقولػو بعد ذلؾ   " ووجد ار  نده " ؛  نػو لػو لػاؿ "  ػيألا 
" بدوف اليا  لكاف تنال ًا مع لولػو " ووجد ار  نده " ، ثـ فر كممػة " حتػر 

إلر نياية رحمة  الة ومعانػاة طويمػة يجيػده فييػا الظمػأ ويحىػزه  " التر ت ير
إلييا ا مؿ ، ثـ فر ىذا ال رط الذى ربط العػدـ بالسػعي وجعمػو جوابػًا ونيايػة 
نمػا ىنػاؾ ىػوؿ مػذىؿ يصػوره لولػػو " ووجػد  لو ، ثـ أف القصة لـ تنتو بعػد وا 

ر " وا صػػؿ " ووجػػد ا  ار  نػػده فوفػػاه حسػػابو " ، ولػػؾ أف تنظػػر إلػػر لولػػػو
 ذاب ار وجزا ه ، ولكف التعبير أفاد أنو وجددا الجػالؿ ػ سػبحانو ػ وفػر ذلػؾ 
مػػف الرىبػػة مػػا فيػػو ، وَّاصػػة أف ىػػذا الكػػافر ينكػػر وجػػود ار ثػػـ بىجػػأه ىػػذه 
الحقيقػػة وىػػو فػػر تمػػؾ المحظػػات القػػاىرة ، وانظػػر إلػػر ىػػذه الىػػا  فػػر لولػػػو " 

الكىه ونزوؿ العذاب ، ثػـ انظػر إلػر  فوفاه حسابو " وما ت ير إليو مف سر ة
إسناد التوفية إلر  مير ذى الجالؿ وار ىو الذى يتولر تعذيبو بنىسػو وفيػو 
مف الداللة  مر  دة الغ ػب مػا فيػو  ثػـ تأمػؿ كممػة حسػابو ومػا ت ػير إليػو 
مف اجنصاؼ ، فكؿ ما أ ار إليو الكالـ مف الرىبة وسػر ة المكافحػة بالعػذاب 

نما ىو بحساب دليؽ " . و دة الغ ب ليس   (ٔ)فيو مجاوزة وا 

ػػاني" ىػذه ىػػي الحػدود التػػر رسػميا  و ، وال ػلدراسػة صػػور الت بيػػ الرُّمَّ
تظف أننا تزيدنا فر االستَّراج مف كالمو وأ ىنا إليو ماال يىيده ؛  ننػا ننظػر 
ىنا إلر مقالة ال ػيل  بػد القػاىر فػر وصػؼ كػالـ أىػؿ العمػـ فػر ىػذا ال ػأف 

و  مػر مكػاف الَّبيػ  ليطمػب ومو ػع الػدفيف ليبحػث  نػو ، وكمػا وأنو كالتنبي
 (ٕ)يىته لؾ الطريؽ لتسمكو ، وتو ع لؾ القا دة لتبني  مييا " . 

             ػ ونظير ما سبؽ تعميقو ػ أي ًا ػ  مر لولػو ػ تعػالر ػ   
ََُطااٍدػاِذاَتدَّْتػػػػػػػ َُبؼِؼْمػََْرَطااُضُؼْمػَص ُُواػِبا ِِغَنػَصَغا ُؼغُّّػِسايػَغاْوٍمػػػػػَطَثُلػاضَّا ِباِ ػاضا

                                                 
  . ٗٓٔ،  ٖٓٔاج جاز البالغي أ.د  أبو موسر  (ٔ)
  . ٖٗ، وينظر   الدالألؿ  ٗٓٔالسابؽ  (ٕ)
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ُُوَنػِططَّاػَصَدُبواػَرَضآػَذْيٍَ  . (ٔ)  َراِصٍفػالَّػَغِػِد
يقوؿ أبو الحسف   " ىذا بياف لد أَّرج ماال تقع  ميو الحاسة إلر ما 
تقع  ميو ، فقد اجتمع الم بو والم بو بو فر اليػالؾ و ػدـ االنتىػاع والعجػز 

 (ٕ)رة العظيمة والمو ظة البميغة " .  ف االستدراؾ لما فات ، وفر ذلؾ الحس

والذى ال تقع  ميو الحاسة ػ ىينا ػ ىو أ ماؿ الكافريف مف حيث إنيا 
تذىب بددًا ال ينتىعوف ب ي  منيا ، فقد تمثػؿ ىػذا المعنػر فػر صػورة الرمػاد 
الذى تعصػؼ بػو الػريه وتػذىب بػو فػر جيػات ىبوبيػا وال يبقػر منػو  ػي  ، 

               مػػػػف الطػػػػرفيف كمػػػػا لػػػػاؿ ال ػػػػيل ىػػػػو    والمعنػػػػر الػػػػذى ي ػػػػترؾ فيػػػػو كػػػػؿ
 (ٖ)" اليالؾ و دـ االنتىاع والعجز  ف االستدراؾ لما فات " . 

لمطػػرفيف والوجػػو  مػػر ىػػذا النحػػو إنمػػا ىػػو كالتوطألػػة ودرس ال ػػيل 
 والتمييد لما يوحي بو فر النىس مف تمؾ الحسرة ، وىذه المو ظة ..

فذلؾ لينبو كؿ كػافر  ميػو يثػوب إلػر  أما ا ولر فظاىرة ، وأما الثانية
 ر ده فيقمع  ما ىو  ميو مف ا تقاد باطؿ . 

ولؾ أف تتىحص  ناصر الصورة وَّصاألص النظـ التر تبرز محاسنو 
 وتظير معالـ جمالو وتؤكد فر النىس معنر ال ياع ليذه ا  ماؿ . 

ف لـ ينص  مر ىذا  مر نحو سابقو إال أنو لػد فػته  يبد أف ال يل وا 
 اب أواًل ليجعمو مثاًل يحتذى فر كؿ ما است يد بو .الب

ر ىذا فأوؿ ما يطالعؾ فر جانب الم بو بو ىو لولػػو ػ تعػالر ػ     ػو م

                                                 
  .( ٛٔسورة إبراىيـ آية ) (ٔ)
  . ٕٛالنكت  (ٕ)
  . ٗٓٔاج جاز البالغي  (ٖ)
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يثػػاره  مػػر "كتػراب" ؛ وذلػػؾ ليػػوحي مػػف بدايػة ا مػػر أف الحػػاؿ حػػاؿ  " كرمػاد" وا 
، ولػػؾ أف تػػتىحص جزأليػػات " الرمػػاد " وأنيػػا ذر متطػػاير  (ٔ) ػػياع وَّسػػراف 

ال صمة بيف جزألياتو وال رابط بيف أجزاألو ، وكذا أ ماؿ الكافريف ال نية  يتسالط
نمػػا ىػػي نػػزوات طاأل ػػة ترسػػميا ا ىػػوا   تجمعيػػا وال مقصػػد يػػربط بينيػػا ، وا 

ثػػـ ىػذا الرمػػاد ميػػت ال فاألػػدة فيػو وال غايػػة مػػف وراألػػو ،  (ٕ)فت ػيع فػػر اليػػوا 
ؿ إف صػاحبو بػري   نو بقايا حريؽ ذىبت منو الحيػاة وانقطػع فيػو ا مػؿ ، بػ

 (ٖ)منو  نو ال يعود  ميو إال بسو  المنظر والمنقمب . 

إف كممة " الرماد " وىي العنصر ا ساسي فر الت بيو توحي بكؿ ىػذا 
وبما ىو أكثر منو ولذلؾ كانت ىي المَّتارة دوف كممة تراب ؛  ف فػر التػراب 

الَّيػػر ، ثػػـ بػػو سػػر الحيػػاة تعػػود إليػػو إذا روى بالمػػا  فينبػػت الػػزرع ويعػػـ بػػو 
ومنو يكوف  مراف الكوف بما فيو مف  ناصر جيدة ، ثـ أليس التراب محتػوى 
كؿ المعادف الغالية مف الذىب والى ة ؟! فرؽ صغير بيف " رماد " و " تراب " 
 نػد مػػف لػػـ يحسػػف التمييػػز بػػيف حقػػاألؽ ا  ػػيا  ، أمػػا البصػػير بجواىرىػػا فػػال 

 (ٗ)يداَّمو فر ذلؾ أدنر  ؾ " . 

ر ىذا " الرماد " ؟ إنو ا ػتدت بػو الػريه فيالػو مػف  ػياع ػمصيـ ما ػث
 !!(٘) 

إف الريه لو مر بيذا الرماد ما ترؾ منيا  يألًا فما بالؾ إذا ا تدت بو 

                                                 
  . ٜٔٔالصور البيانية وليمتيا البالغية د  بسيوني  رفة ر واف ، ص (ٔ)
  . ٜٔٔ السابؽ (ٕ)
  .السابؽ  (ٖ)
  . ٜٔٔ، السابؽ (ٗ)
  . ٕٓٔالصورة البيانية  (٘)
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 (ٔ)الريه ؟!! 

ولػػؾ أف تتأمػػؿ أف القػػرآف ىنػػا لػػاؿ   " ا ػػتدت بػػو الػػريه " ولػػـ يقػػؿ " 
ف الػػريه لػػد التمعتػػو ا ػػتدت  ميػػو الػػريه " ؛ وذلػػؾ لمػػا تىيػػده ىػػذه البػػا  مػػف أ

وذىبػػت بػػو ، بَّػػالؼ لولػػو " ا ػػتدت  ميػػو " ، فقػػد ت ػػير  ميػػو وىػػو ثابػػت ال 
 (ٕ)يتبدد . 

وال يسكت التعبير القرآني  ند ىػذا الحػد مػف ال ػياع والَّسػراف ، بػؿ 
إف ىػػذا الرمػػاد ا ػػتدت بػػو الػػريه فػػر يػػـو  اصػػؼ ، فميسػػت الػػريه مدويػػة أو 

فقػط ، بػػؿ إنيػا ليسػػت وحػدىا التػػر  سػريعة أو مَّتمىػػة االتجاىػات أو  اصػػىة
نما ىي  نصر واحد مف  ناصر ىذا اليـو العاصػؼ  تعصؼ فر ىذا اليـو ، وا 
، فاليـو نىسو  اصؼ بكؿ ما فيو ولد ا تدت فيو الريه فيؿ يبقر مف الرماد 

 (ٖ) ي  ؟ . 

يقا و صىة لميـو ي ػير إلػر  ػموؿ العصػؼ  إف مجي  "  اصؼ " وا 
 واستغرالو اليـو كمو .

و لػػاؿ   " ا ػػتدت بػػو ريػػه  اصػػىة "  مكػػف أف تكػػوف ىػػذه الػػريه ولػػ
تعصػؼ سػػا ة ثػػـ تيػػدأ ، وفػػر ىػػذا إ ػػارة إلػػر اسػػتمرار العصػػؼ ال ػػديد ليػػذا 

 (ٗ)الرماد والذىاب بو فر كؿ أفؽ وليس بعد ذلؾ  ياع " . 

" وبقيػت داللػػة التنكيػر التػػر تػػوحي بتىاىػة ىػػذا الرمػاد ولمػػة حجمػػو ، 
 ليمة لو وال أمؿ فيػو  ػأف أ مػاؿ الكػافريف فػر التىاىػة فما ىو إال " رماد " ال

                                                 
  . ٕٓٔ صورة البيانيةال (ٔ)
  . ٙٓٔاج جاز البالغي  (ٕ)
  . ٕٓٔالصور البيانية  (ٖ)
  . ٕٓٔالسابؽ  (ٗ)
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 (ٔ)و دـ النىع  ند الحاجة إليو " . 

فيػػا لويػػؿ ىػػؤال  الكىػػار الػػذيف ال يقػػدروف  مػػر رد  ػػي  ممػػا كسػػبوا 
وكيؼ ليـ ذلؾ ؟! ألػيس مػا فعمػوه رمػاد ا ػتدت بػو الػريه فػر يػـو  اصػؼ ؟ 

 (ٕ)لؾ ىو ال الؿ البعيد".فميس ليـ منو إال سو  المنقمب وكآبة المنظر ، وذ

ومػػف ىػػذا يت ػػه   " أف الت ػػبيو بكمماتػػو وصػػياغتو متجػػو إلػػر إبػػراز 
 (ٖ)" .  الرُّمَّانيمعنر ال ياع واليالؾ و دـ االنتىاع الذى لحظو 

ِِيػػػػػ ومػف ذلػؾ ػ أي ػًا ػ لػوؿ ار ػ تعػالر ػ    َواْتاُلػَرَضاْغِؼْمػَظَباَؾػاضَّا
َسَطَثُضااُ ػَصَطَثااِلػاضَصِضااِبػِ نػَتْحِطااْلػَرَضْغااِ ػػ،ػػػِظَؼاااََتْغَظاااُهػََغاِتَظاااػَساظَدااَضَّْػِط
ُُْصُ ػَغِضَؼثػ َغِضَؼْثػََْوػَتْت

 (ٗ)  . 
  " .. ىذا بياف لد أَّرج ماال تقع  ميو الحاسة إلر مػا  الرُّمَّانييقوؿ 

تقػػع  ميػػو ، ولػػد اجتمعػػا فػػر تػػرؾ الطا ػػة  مػػر وجػػو مػػف وجػػوه التػػدبير وفػػر 
ال يطيعؾ فػر تػرؾ الميػث حممػت  ميػو أو تركتػو ، وكػذلؾ التَّسيس ، فالكمب 

الكػػافر ال يطيػػع باجيمػػاف  مػػر رفػػؽ وال  نػػؼ ، وىػػذا يػػدؿ  مػػر حكمػػة ار ػ 
 (٘)سبحانو ػ فر أنو ال يمنع المطؼ " . 

ال تقػع  ميػو الحاسػة ػ ىينػا ػ ىػو ذلػؾ المنسػمل مػف آيػات ار  يفالذ
تقػع  ميػو  يأـ لػـ يػو ظ ، والػذبعد أف أوتييا وىو مالـز لغيػو و ػاللو و ػظ 

مالزمتػػو لتمػػؾ الحػػاؿ " إف تحمػػؿ  ميػػو يميػػث أو  يالحاسػػة ىػػو ذلػػؾ الكمػػب فػػ

                                                 
  . ٕٓٔالصور البيانية  (ٔ)
  . ٕٓٔالسابؽ  (ٕ)
  . ٙٓٔاج جاز البالغي  (ٖ)
  .( ٛٙ،  ٚٙسورة ا  راؼ اتآيتاف ) (ٗ)
  . ٕٛالنكت  (٘)
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 والمعنر الجامع ىو   " ترؾ الطا ة ... إلل " .  (ٔ)تتركو يميث " 

ػ ىذا المعنر الجامع لكػال الطػرفيف لػد تجػاوزت فيػو المماثمػُة النىسػيُة 
.. فالكمػب ال يطيعػؾ فػر تػرؾ الميػث ىممػت  المماثمَة الحسيَة ، تأمؿ لولػػو   "

  ميو أو تركتو وكذلؾ الكافر ال يطيع باجيماف  مر رفؽ وال  نؼ " . 

ىػػذا المعنػػر الػػذى يريػػد أف يبثػػو فػػر نىػػس المتمقػػي منظػػور فيػػو إلػػر 
 حسف داللة ا لىاظ فر التركيب  

ذلػػؾ أف أوؿ مػػا يطالعػػاؾ منيػػا ىػػو أف لػػاؿ   " فمثمػػو كمثػػؿ الكمػػب " 
ار مف الحيوانات أَّسػيا وىػو الكمػب ، وأَّػس الكػالب ىػو الكمػب الالىػث  فاَّت

 (ٕ)ىذه واحدة . 
ثانيًا   إف التعبير القرآني لـ يقتصر  مر لولػو " فمثمو كمثػؿ الكمػب " 

؛ إذ  (ٖ)بؿ اتبعو بذكر تمؾ الحػاؿ   " إف تحمػؿ  ميػو يميػث أو تتركػو يميػث " 
يو بالكمػب فػر غيػر تمػؾ الحػاؿ ، لو التصر  ميو فمربما أولع فر لػنىس ت ػبي

و ميػػو تكػػوف الجيػػة منىكػػة بػػيف طرفػػي الم ػػابية ، أو لػػؿ  مػػر ا لػػؿ كػػاف 
الت ػػبيو نالصػػًا ، وىػػذا َّػػالؼ مػػا  ميػػو القػػـو مػػف أف المعنػػر الجػػامع لكػػال 

، وكػػذا  (ٗ)الطػػرفيف ينبغػػي أف يكػػوف أكمػػؿ وأتػػـ فػػر الم ػػبو بػػو مػػف الم ػػبو 
" إف تحمؿ  ميو يميث " ؛ إذ لو كاف كذلؾ ا مر أف لو التصر  مر لولػو     

 لكاف م ابيًا لو فر حاؿ دوف حاؿ . 
                                                 

  . ٚٗ   ٘ٔينظر   التىسير الكبير لمىَّر الرازي  (ٔ)
  . ٚٗ   ٘ٔالسابؽ  (ٕ)
نظػػـ الػػدرر فػػر تناسػػب أواألػػؿ اتآيػػات والسػػور لمبقػػا ي ، تحقيػػؽ    بػػد الػػرازؽ  ينظػػر   (ٖ)

  ـ .ٜٜ٘ٔىػ   ٘ٔٗٔ، دار الكتب العممية بيروت ، ط   أولر  ٕ٘ٔ   ٖالميدي
   َّٗطيػػب القزوينػػي ، تحقيػػػؽ ال ػػيل    بػػد المتعػػاؿ الصػػػعيدي ينظػػر   اجي ػػاح لم (ٗ)

  .ـ ٜٕٓٓىػ   ٖٓٗٔ، مكتبة اتآداب بالقاىرة ، ط   أولر  ٘ٔٗ
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يقػػوؿ البقػػا ي   " .. فػػإف أوجػػب لػػؾ الحمػػؿ  ميػػو ظػػف أف ليثػػو لمػػا  
حػاوؿ مػف ذلػؾ التعػب ردؾ  نػػو ليثػو فػر الد ػة ، فػػتعمـ حينألػذ أنػو لػيس لػػو 

 (ٔ)سبب إال إتباع اليػوى ، فتابع اليوى مثؿ الكمب كما بيف " . 

وىذا كما يقوؿ القرطبي ػ رحمو ار ػ " ..  ػر تمثيػؿ ؛  نػو لػد غمػب 
 ميو ىواه حتر صار ال يممؾ لنىسو  رًا وال نىعًا بكمب الىث أبدًا حمػؿ  ميػو 

 (ٕ)أو لـ يحمؿ  ميو فيو ال يممؾ لنىسو ترؾ الميثاف " . 

أو ثالثًا   أف النظـ المعجز لـ يقؿ " فمثمو كالكمب " مف دوف " مثػؿ " 
فمثمو كمثؿ الكمب مف دوف الكاؼ ؛ ذلؾ أف الكاؼ   " .. تىيد الم ابية  مر 

، وذلػؾ  (ٖ)المقاربة ال  مر إفادة المبالغػة التامػة فػر الم ػابية بػيف الطػرفيف 
 مما يتال ـ مع اَّتالؼ الطرفيف فر الجنس .

، وذلػؾ  (ٗ)وأما " مثؿ " فيي تىيد التسوية بػيف الطػرفيف فػر  ػ  مػا 
سػب مػع داللػة االتحػاد فػر تػرؾ الطا ػة  مػر وجػو مػف وجػوه التػدبير لما يتنا

 وفر التحسيس . 

ف تجمػػع بػػيف الطػػرفيف المَّتمىػػيف فػػر الجػػنس  مػػر نحػػو  بيػػد أنيػػا وا 
سػابقيا إال أف د ػػوى االتحػػاد بػػيف الطػػرفيف  مػػر ىػػذا النحػػو إنمػػا يكػػوف  مػػر 

أو النػػوع سػػبيؿ التجػػوز  جػػؿ المبالغػػة ؛ وذلػػؾ بتنزيػػؿ المَّتمىػػيف فػػر الجػػنس 
 منزلة المتىقيف لغرض المبالغػة ..

                                                 
  . ٕ٘ٔ   ٖينظر   نظـ الدرر  (ٔ)
  ط   مف دوف . ٖٕٖ   ٚالجامع  حكاـ القرآف  (ٕ)
  . ٕٛ٘، وينظر   دالألؿ اج جاز ص ٖٚٔبياف الت بيو د  العيسوى  (ٖ)
، أدوات الت بيو داللتيا واسػتعماالتيا فػر القػرآف الكػريـ د   ٖٚٔينظر   بياف الت بيو  (ٗ)

  .وما بعدىا  ٕٔمحمد موسر حمداف ص
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ػ يقوؿ الطػوفي فػر كتابػو اجكسػير فػر  مػـ التىسػير   " إف اسػتَّداـ 
"مثؿ" بػيف طػرفيف مَّتمىػيف فػر جنسػيما أو نو يمػا نحػو " زيػد مثػؿ ا سػد " 
إنما ىو مجاز جفادة المبالغػة ، إذ المماثمػة ىػي االتىػاؽ فػر الػذات والصػىات 

 (ٔ)فر بعض الكيىيات " . والم ابية اتىاؽ 

رابعًا   إذا كاف إيحػا  الكممػة يعنػي " إثارتيػا فػر الػنىس معػاني كثيػرة 
أحاطت بيا مع مرور الزمف حتر صار النطؽ بالكممة م يرًا ليذه المعاني فر 

، فما الذى توحي بو تمؾ الكممة   " الكمب " ، وما اتصػؼ  (ٕ)نىس سامعيا " 
 و يميث أو تتركو يميث " ؟بو مف لولػو   " إف تحمؿ  مي

إف ىػػذه الكممػػة تػػوحي بتمػػؾ الَّسػػة والػػدنا ة والتحقيػػر واليػػواف وذلػػؾ 
مما يد و إلر التنىير منو ، إذا كاف ذلػؾ كػذلؾ فيػؿ ىػذا يػتال ـ مػع مػا ذكػره 
ال يل مف أف ىذا الت بيو يدؿ  مػر حكمتػو سػبحانو فػر أنػو ال يمنػع المطػؼ 

وسػيمة لػو ؟ وىػؿ لطىػو مقصػور  مػر والذى يعد حديثو  ػف الطػرفيف والوجػو 
 المنسمل مف آيات ار وىو الكافر ؟

ميالػو يعنػي  الجواب   بالطبع " نعػـ " ؛ إذ إف لطىػو يعنػي إميالػو ، وا 
 دـ إنزاؿ العقوبة بو وىو  مر تمؾ الحاؿ  مو يثوب إلر ر ده فيقمع  ما ىو 

  ميو مف ا تقاد باطؿ .

ل مػف آيػات ار كمػا يقػوؿ إف ذلؾ المطؼ ال يقتصر  مر ذلػؾ المنسػم
البقا ي ؛ بؿ مثمو فر ذلؾ   " الجاىؿ الذى ال يتصور أف يتبع غير اليػوى ؛ 

                                                 
، وينظػر   اجكسػير فػر  مػـ التىسػير  ٖٚٔبياف الت بيو د   بػد الحميػد العيسػوي ص (ٔ)

داب بالقػاىرة ، مكتبػة اتآ ٛٙٔالبغدادي ، ته د    بد القادر حسيف ص لمىقيو الطوفي
  ، ط ثانية  .

  .، مطبعة ني ة مصر  ٘٘ٗأسس النقد ا دبي  ند العرب د  أحمد أحمد بدوي ص (ٕ)
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 نو يتبع اليوى مع إبقا  اتآيات فبعد االنسالخ منيا أولر " ، ثـ ي يؼ بعد 
ذلؾ لولػو   " فقد و ه ت بيو مثمو بمثػؿ الكمػب ، ال ت ػبيو مثمػو بالكمػب " ، 

أف مف كانت نعـ ار فػر حقػو أكثػر كػاف بعػده  ػف ار وىذه القصة تدؿ  مر 
 (ٔ)إذا أ رض  نو أ ظـ وأكبر " . 

ػ ومما جمع فيو بيف جماؿ التعبير وبرا ة التأثير  ػف طريػؽ الت ػبيو 
ِْػَظَتِػَظاػاضَجَبَلػَسْوَشُؼْمػَصَؾظَُّ ػُ ضَّْظ لوؿ ار ػ تعالر ػ     (ٕ). َوِ 

بياف لد أَّرج مالـ تجر بو  ػادة إلػر مػا لػد   " .. ىذا  الرُّمَّانييقوؿ 
جرت بو  ادة ، ولد اجتمعا فر معنر االرتىاع فر الصورة ، وفيو أ ظـ اتآية 
لمف فكػر فػر مقػدورات ار ػ تعػالر ػ  نػد م ػاىدتو لػذلؾ أو  ممػو بػو ليطمػب 

 (ٖ)الىوز مف لبمو ونيؿ المنافع بطا تو " . 

رفع الجبؿ فػوؽ رؤسػيـ بمقػدار ال تجري بو العادة ػ ىينا ػ ىو  يوالذ
 سكرىـ لما لـ يقبموا حكـ التوراة ، والذى لد جرت بو العادة ىػو كػؿ مػا أطػؿ 

الصػورة كمػا لػاؿ  يمعنر االرتىاع ف ي... ولد اجتمعا ف (ٗ)مف سقؼ أو غيره 
 ال يل .

 ييبدو أف مالـ تجر بو العادة يبػدو وكأنػو  ػي  غريػب ، والػذ والذي
مػػف  ػػأنو أف تنكػػره النىػػوس يمحػػؽ بمػػا  يالغريػػب الػػذال ػػؾ فيػػو " أف ال ػػي  

القمػػب مولعػػًا  يؿ القريػػب فتولعػػو فػػيتألىػػو وتقبمػػو ، وبيػػذا تسػػمؾ بالغريػػب سػػب

                                                 
  . ٖ٘ٔ،  ٕ٘ٔ   ٖنظـ الدرر  (ٔ)
  .( ٔٚٔسورة ا  راؼ آية ) (ٕ)
  . ٖٛالنكت  (ٖ)
، وينظػػر   الك ػػاؼ لمزمَّ ػػري ، تحقيػػؽ    ٙٓٔاج جػػاز البالغػػي أ.د  أبػػو موسػػر  (ٗ)

   .ـٖٜ٘ٔىػ ٖٖٚٔ، مطبعة االستقامة ، ط ثانية  ٖٚٔ   ٕىر حسيف أحمد مصط
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 (ٔ)يأنس بو " . 

وما ىينا ػ أي ًا ػ كذلؾ ؛ فػإف مػا أبػرزه الحػؽ ػ جػؿ جاللػو ػ مػف تمػؾ 
 ثر ، الحاؿ كاف أد ر إلر أف يحدث فر نىوسيـ ػ  ف طريؽ اجيحا  ػ ذلؾ ا

وىػػو كونػػو   " أ ظػػـ اتآيػػة لمػػف فكػػر فػػر مقػػدورات ار ... إلػػل " ، كمػػا ذكػػر 
ال لمػػػا سػػػجد ىػػػواًل و مػػػر حػػػاجبيـ ا يسػػػر  نػػػد رؤيػػػتيـ ليػػػا أو  ال ػػػيل ، وا 

 (ٕ)م اىدتيـ إياىا َّوفًا مف إنزاؿ العقوبة . 

يثػاره  مػر " إذ رفعنػا "  ذ نتقنػا " وا  يعيف  مر ذلؾ التعبير بقولػػو   " وا 
سػػناده إلػػر  ، إذ " النتػػؽ   رفػػع فيػػو ز ز ػػة ، وىػػز ، وجػػذب ، وا ػػطراب ، وا 

يقا و  مر الجبػؿ ومجيألػو معرفػة لمعػرفتيـ   مير العظمة لزيادة الترىيب ، وا 
يثاره  مر الطور مػع أف ذلػؾ ىػو المػراد ؛ لداللػة لىظػو  مػر الصػعوبة  بو ، وا 

الػة  مػر غمػظ والم قة ؛  ف السياؽ لبيػاف نكػرىـ بإسػرافيـ فػر المعاصػي الد
 (ٖ)القمب " . 

ىػذا إلػر جانػب أف المقػاـ ػ ىينػا ػ مقػاـ إنػذار بػإنزاؿ العقوبػة بَّالفػو 
؛ إذ المقاـ ىنالؾ مقاـ تذكير بتعػداد الػنعـ فيمػا أر ػدىـ إليػو ووجييػـ  (ٗ)ثمة
 بو .

وتأمؿ لولػو   " فوليـ " مع أف الرفع ال يكوف إال مف فوؽ ، ومجػي  
ومؤازرتو لكػوف النتػؽ   رفػع فيػو زلزلػة  (٘)لم ابية "كاف" وما تىيده مف لوة ا

وز ز ة وا طراب ، وذلؾ مما يتال ـ مع ما ىو  ميو مف مقاـ التَّويؼ ؛ إذ 
                                                 

  . ٕٔٔاج جاز البالغي  (ٔ)
  . ٖٚٔ   ٕينظر   الك اؼ  (ٕ)
  . ٚٗٔ،  ٙٗٔ   ٖينظر   نظـ الدرر فر تناسب اتآيات والسور لمبقا ي ،  (ٖ)
  .(  ٗ٘ٔة )وىو لولػو   " ورفعنا فوليـ الطور بميثاليـ " ػ سورة النسا  آي (ٗ)
  . ٕٛ٘ينظر   دالألؿ اج جاز  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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 لو كاف القصد لمجرد الرفع لما كاف لمجي  الت بيو ػ ىينا ػ فاألدة .

"  ل   ر يد ر ا ، بعدما يذكر أف الجبؿ ىو "جبؿ الطػور" ػيقوؿ ال ي
نر   رفعنا كمػا  يػر بػو فػر اتآيػات ا َّػرى ، وىػو المػروي  ػف .. ونتقنا بمع

ابف  باس،أو زلزلناه وىو مرفوع فوليـ وظمؿ ليـ كما يقاؿ   نتؽ السػقا  إذا 
 ىز ونى و ليَّرج منو الزبدة " . 

لاؿ الجميور أي   التمعو ورفعو فوليـ ، يقوؿ   " فإف ليؿ   لو كاف 
كاف ظمة بالىعؿ ال كالظمة فإف الظمػة كػؿ ا مر كذلؾ ػ أي كما لاؿ الجميور ػ ل

ما أظمؾ مف فولػؾ ، ويصػدؽ رفػع والجبػؿ فػوليـ كالظمػة وجػودىـ فػر سػىحو 
ف صه ىذا التأويؿ فإف رفع الجبػ ؿ فػوليـ  مػر ػواستظالليـ بو ؟ لمنا   أنو وا 

الوجو ا وؿ إنما كاف الحتقارىـ ال جظالليـ ، وأما ظػنيـ أنػو والػع بيػـ فإنمػا 
ادر  مػر لمعػػو وجعمػػو ػلتػو وا ػػطرابو ،  مػر أف ار ػ تعػالر ػ لػػجػا  مػػف زلز 

 (ٔ)ر " . ػفوليـ ، وكـ رأوا مف آياتو ما ىو أدؿ  مر لدرتو تعال

ِظََّطاػإ ا جا   مر ىذا ال رب مف الت بيو لوؿ ار ػ تعالر ػ   ػػ ومم
ُِْ َطَثُلػاضَحَغاِةػاضدُِّظَغاػَصَطاٍَػََظَزِضَظاُهػِطَنػاضدََّطاَِػَسا  ...  ْخَتَضَطػِبِ ػَظَباُتػاَِّ

(ٕ)  . 

د أَّػرج مػالـ تجػر بػو  ػادة إلػر مػا لػد ػاف لػػذا بيػ  " ى الرُّمَّانيوؿ ػيق
د اجتمع والم بو بو فر الزينة والبيجة ثػـ فػر اليػالؾ بعػده " . ػػو ولػػرت بػػج
(ٖ) 

" .. الم بو ػ ىنا ػ ىػو مثػؿ الحيػاة الػدنيا ، أي   حاليػا ولصػتيا فػر 
                                                 

  . ٕٖٗ   ٜينظر   تىسير المنار لم يل ر يد ر ا  (ٔ)
  .( ٕٗسورة يونس آية ) (ٕ)
  . ٖٛالنكت  (ٖ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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لباليا وبيجتيا ثـ تولييػا ، والم ػبو بػو ىػو الصػورة المكونػة مػف مػا  ينػزؿ إ
مف السما  فيَّتمط بو نبات ا رض فيزىو النبات وتتزيف بو أ رض ثـ بصبه 

 (ٔ)فنا ".

وي ػػػيؼ أ.د  أبػػػو موسػػػر ، مػػػا يو ػػػه مجػػػي  الت ػػػبيو  مػػػر ىػػػذا 
لدنيا فر ال رب وما ييدؼ إليو مف ذلؾ الغرض فيقوؿ   " والم بو ىو حاؿ ا

ف كػػػاف يتكػػػرر إال أف اجحسػػػاس بػػػو لػػػيس بػػػنىس درجػػػة  بيجتيػػػا وفناأليػػػا وا 
اجحساس بصورة النبات الزاىي الذى يصبو الذبوؿ ؛  ف ذلؾ يقع كثيرًا تحػت 
البصػػر والسػػمع ، فىػػي كػػؿ ولػػت نػػرى نباتػػًا يحيػػًا ونباتػػًا يمػػوت ، نػػرى الن ػػارة 

ر والقرى والمدف ، نرى كؿ والذبوؿ يمثالف أمامنا ، نرى ذلؾ فر الريؼ والح 
يـو أغصانا وأ  ابًا وأورالًا ذابمة تسقط يمثؿ فييا الىنا  .. وليذا كثرت ىػذه 
الصػورة فػر القػرآف ،  نػو أراد أف يمىػت فػر كػؿ حػاؿ إلػر المصػير المحتػـو ، 
وأراد ػ أي ػًا ػ أف يمىػت إلػر  ػرورة التىكيػر فيمػا يحػيط بالمسػمـ ويقػع نظػره 

 (ٕ)ظة الوجدانية مف ا  يا  " .  ميو  رورة أَّذ الع

وذلػػؾ فيمػػا أحسػػب ػ وىػػو مػػا يصػػىه  ػػف م ػػموف ذلػػؾ المغػػزى مػػف 
الت بيو وما يحدثو  ف طريؽ ذلؾ اجيحا  فر النىس مف ذلؾ ا ثػر فػر لػوؿ 

  "وفػػر ذلػؾ العبػػرة لمػف ا تبػػر والمو ظػة لمػػف تىكػر فػػر أف كػؿ فػػاف  الرُّمَّػاني
ف كبر ل ف طالت مدتو وصغير وا   (ٖ)دره " . حقير وا 

 ػػػ ونظيػػر مػػا سػػبؽ فػػر ىػػذا المقػػاـ ػ أي ػػًا ػ لػػوؿ ار ػ تعػػالر ػ   
ًُػَبْغاَظُصمْػػ َوِزغَظاظْػ َوَضْؼاوًػ اْرَضُطواػََظََّطاػاضَحَغاُةػاضدُِّظَغاػَضِطًبػ ًُػػ َوَتَغااُخ َوَتَصااُث

                                                 
  . ٓٓٔاج جاز البالغي  (ٔ)
  . ٓٓٔالسابؽ  (ٕ)
  . ٖٛالنكت  (ٖ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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َُػَظَباُتُ ػ ِسيػاَِّْطَواِل  .  (ٔ)  ...َواَِّْوالِدػَصَطَثِلػَزْغٍثػََْرَجَبػاضُصغَّا
  " فيذا ت بيو لد أَّرج مالـ تجر بػو  ػادة إلػر مػا لػد  الرُّمَّانييقوؿ 

 (ٕ)جرت بو ، ولد اجتمعا فر  دة اج جاب ثـ فر التغيير باالنقالب " . 

ىػػذا ولػػألف كانػػت  ػػدة اج جػػاب فػػر الطػػرفيف ظػػاىرة ، وكػػاف التغييػػر 
" فإنػو فػر جانػب  باالنقالب باٍد فر جانب الم بو بو   " ثـ يييج فتراه مصىرا

الم بو يبدو مف طور ال باب الذى يقع فيو التىاَّر ، وال يَّوَّة التر يكوف 
 (ٖ) فييا التكاثر .

بؿ لد ال أكوف مبالغًا إف لمت إف ذلؾ باٍد مف كؿ طور مف أطوار ىػذه 
الحياة ، الطىولة والصبية التر يكوف فييػا المعػب ، وال ػباب الػذى يكػوف فيػو 

 ... إلل .  (ٗ)ر يكوف فييا الزينة الميو  والىتوة الت

  " االحتقار لمػدنيا والتحػذير مػف االغتػرار  الرُّمَّانيوفر ذلؾ كما يقوؿ 
 (٘)بيا والسكوف إلييا " . 

يريد أف يبثو فر نىس المتمقي ىو المناسب لما  يإف ذلؾ التحقير الذ
 قبػو سيؽ الكالـ  جمو ؛ إذا لما سبؽ " التحػريض  مػر الصػدلات واجنىػاؽ أ

باج ارة إلر سبب ال ه .. أنو الحرص  مر استيىا  الماؿ جنىالػو فػر لذاألػذ 
الحيػػاة الػػدنيا ، ف ػػرب ليػػـ مثػػؿ الحيػػاة الػػدنيا بحػػاؿ محقػػرة  مػػر أنيػػا زاألمػػة 

                                                 
  .( ٕٓسورة الحديد آية ) (ٔ)
  . ٗٛالنكت  (ٕ)
  . ٓٓٗ   ٕٚرير والتنوير ينظر   التح (ٖ)
  . ٓٓٗ   ٕٚالسابؽ  (ٗ)
  . ٗٛالنكت  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٜٚٗٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٔ)ا يعوؽ  ف الىالح " . ػؽ بيػا ؛  ف التعمػدًا فييػتحقيرًا لحاصميا وتزىي

ػر ػ   ػ اد لوؿ ار ػ تعالػ ـوػالؾ لػػ ومما جا   مر ىذا الوجو فر ى
ٌٍُػػػ َُْصااُّاػِساايػَغااْوِمػَظْحااٍ ػطُّْدااَتِط ُِغحااّاػَص َُْدااِضَظاػَرَضااْغِؼْمػ َتظااِزُعػاضظَّاااَ ػػِ ظَّاااػََ

ٍُ  .  (ٕ) ػَصَؾظَُّؼْمػََْرَجاُزػَظْخٍلػطُّظَػِط
  " ىػذا بيػػاف لػد أَّػرج مػػالـ تجػر بػو  ػػادة إلػر مػا لػػد  الرُّمَّػانييقػوؿ 

ىالكيػا إياىمػا ، وفػػر ذلػؾ اتآيػػة جػرت بػو ولػػد اجتمعػا  فػر لمػػع الػريه ليمػػا وا 
 (ٖ)الدالة  مر  ظمة القدرة والتَّويؼ مف تعجيؿ العقوبة " . 

وداللة اتآية  مر  ظمة القدرة والتَّويؼ مف تعجيؿ العقوبػة بػاٍد مػف 
لولػػػو ػ تعػػالر ػ   " إنػػا أرسػػمنا  مػػييـ " ومناسػػبة لمػػا لبمػػو ؛ إذ " لمػػا ذكػػر 

تعػػذيبيـ  مػػـ السػػامع أنػػو  ػػديد العظمػػة فاسػػتمطر أف يعرفػػو تكػذيبيـ وأ قبػػو 
فاسػػتأنؼ لولػػػو مؤكػػدًا تنبييػػًا  مػػر أف لري ػػًا أفعػػاليـ فػػر التكػػذيب كأفعػػاليـ 
كأنيـ يكذبوف بعذابيـ ، فقاؿ   " إف أرسمنا  مػييـ " ، و بػر ب ػمير العظمػة 
ؿ لمداللة  مر  ظمة المرسؿ ، و ظمة المرسؿ فيػو داللػة  مػر  ظمػة المرسػ

والبا ػث  مػر ذلػؾ   (ٗ)، كما  بر ػ أي ػًا ػ بحػرؼ االسػتعال  إ المػًا بالنقمػة 
 اج الـ بتمؾ النقمة ىو ما كاف مف لريش مف تكذيب . 

، انظػر إلػر لولػػو " فػر  (٘)والريه الصرصر   ال ديدة البرد والصػوت 
يػـو نحػس مسػتمر " ، والتعبيػػر بمىػظ يػـو ومػا فيػػو مػف الداللػة  مػر التقريػػب 

 رًا لما يحممو مف إرادة التقميؿ . نظ
                                                 

  .بتصرؼ  ٓٓٗ   ٕٚالتحرير والتنوير  (ٔ)
  .( ٕٓ،  ٜٔسورة القمر اتآيتاف ) (ٕ)
  . ٖٛالنكت  (ٖ)
  . ٖٙ٘   ٚنظـ الدرر  (ٗ)
  . ٖٙ٘   ٚنظـ الدرر  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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يقوؿ البقا ي ػ رحمو ار ػ   " ولما كػاف مقصػود السػورة تقريػب ليػاـ 
السا ة ووصؼ سيرىـ إلر الدا ي باجسراع ناسب أف يعبر  ف  ذابيـ بألػؿ 

 (ٔ)ما يمكف ، فعبر باليـو الذى يراد بو الجنس ال امؿ لمقميؿ والكثير " . 

 (ٖ)، أو "  ديد القباحة " .  (ٕ)" والنحس   ال ـؤ " 

ذا كانت إ افة " يـو " إلر " نحس " مف إ افة الزماف إلر مػا يقػع  وا 
 ؛ فإف فيو داللة  مر  دة  ـؤ أو لباحة ما يقع فيو مف ىذه الريه . (ٗ)فيو

" وفر يـو نحس مستمر " أي   " داألػـ ال ػـؤ " ، و ميػو يكػوف اليػـو 
 (٘) مييـ فيو العذاب واليالؾ " . لد "استمر  مييـ بنحوسو ، واستمر 

وتأمؿ كممة " تنػزع النػاس " ، ومػا فػر كممػة " تنػزع " مػف معانػاة فػر 
النػػػزع تصػػػؼ مقاومػػػة القػػػـو ليػػػذه الػػػريه ومحػػػاولتيـ الياألسػػػة فػػػر الت ػػػبث 

 (ٙ)بالسالمة والبقا  " . 

" والنَّؿ المنقعػر " ، أي   " المنقطػع مػف أصػمو الممقػر  مػر ا رض  
 (ٚ)عر النَّمة فانقعرت ، أي   لطعيا مف أصميا فسقطت " . مف لوليـ   ل

                                                 
  . ٖٙ٘   ٚالسابؽ  (ٔ)
ىػ   ٕٓٗٔ، دار ال روؽ ، الطبعة العا رة  ٖٖٔٗ   ٕٚفر ظالؿ القرآف لسيد لطب  (ٕ)

  .ـ ٕٜٛٔ
  . ٖٙ٘   ٚنظـ الدرر  (ٖ)
  . ٕٜٔ   ٕٚالتحرير والتنوير  (ٗ)
  . ٖ٘ٔ   ٚٔالجامع  حكاـ القرآف  (٘)
  . ٜٓٔاج جاز البالغي  (ٙ)
                    ، وينظػػػػػر   القػػػػػاموس المحػػػػػيط لمىيػػػػػروز آبػػػػػادي ، تحقيػػػػػؽ   ٜٗٔ   ٕٚالسػػػػػابؽ   (ٚ)

، ف   مكتبػة اجيمػاف بالمنصػورة ،  ٓٓٗ بد الَّالؽ السيد  بد الَّػالؽ   ػيمة ، ص
  .ـ ٜٕٓٓىػ   ٖٓٗٔالطبعة ا ولر 
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" ووصػؼ النَّيػؿ بمنقعػػر فيػو إ ػارة " إلػػر أف الػريه صػر تيـ صػػر ًا 
تىمقػػت منػػو بطػػونيـ ، وتطػػايرت أمعػػاؤىـ وأفألػػدتيـ فصػػارت جثثػػا فرغػػًا ، وىػػذا 

 (ٔ)تىظيع لحاليـ ومثمو ليـ لتَّويؼ مف يراىـ " . 

  " وفر ذلؾ اتآية الدالػة  مػر  الرُّمَّانيىذا وغيره ىو ما تحممو  بارة 
  ظمة القدرة والتَّويؼ مف تعجيؿ العقوبة " . 

ومما ىو وارد فر  أف لـو  اد إال أف اجَّراج فيو لد جا   مر وجػو 
ٍُػَراِتَغاظٍػػػ مغاير لسابقو لوؿ ار ػ تعالر ػ    َُْصا ُِغٍّّػَص ػَوََطَّاػَراًدػَسُؾْعِضُصواػِبا

ََُعاػَرَضْغِؼ َُْرآػػػػ ْمػَدْبَّٓػَضَغاٍلَدخَّ َُىػاضَػاْوَمػِسغَؼااػَصا َوَثَطاِظَغَظػََغَّاٍمػُحُدوطّاػَسَت
 .  (ٕ)  َصَؾظَُّؼْمػََْرَجاُزػَظْخٍلػَخاِوَغٍظ

  " .. ىػذا ت ػبيو لػد أَّػرج مػاال يعمػـ بالبدييػة إلػر مػا  الرُّمَّانييقوؿ 
تقػػار لكػػؿ يعمػػـ ، ولػػد اجتمعػػا فػػر َّمػػو ا جسػػاد مػػف ا رواح ، وفػػر ذلػػؾ االح

 .  (ٖ) ي  يؤوؿ بو ا مر إلر ذلؾ المآؿ " 

             ػ ىينػػػا ػ ىػػػو كػػػوف القػػػـو صػػػر ر ،  )*(والػػػذى ال يعمػػػـ بالبدييػػػة 

                                                 
  . ٜٗٔ   ٕٚالتحرير والتنوير  (ٔ)
  .( ٚ،  ٙسورة الحالة اتآيتاف ) (ٕ)
  . ٗٛالنكت  (ٖ)

بػػادتيـ فػر صػػورة أ جػػاز " والسػبب فػػر أف جػرت ىػػذه اتآيػػة  مػر ىػػذا الوجػو وبػػرزت إ  )*(
النَّػػؿ الَّاويػػة ، ىػػو أف " َّمػػو أ جػػاز النَّػػؿ مػػف الحيػػاة والنىػػع " .. وصػػؼ ثابػػت 
لمجذوع الَّاوية ، بَّالؼ التالع الجػذوع وطرحيػا  مػر ا رض كأنيػا مصػرو ة ؛ فػإف 
نمػا ىػو وصػؼ طػارئ وليػذا  ػدة  ذلؾ معنر فر الجذوع ليس مف أوصافيا الثابتػة ، وا 

ـ الثاني الذى ىو   " إَّراج مػالـ تجػر بػو  ػادة إلػر مػا لػد جػرت بػو مف القس الرُّمَّاني
  ادة " . 

 . ٔٔٔاج جاز البالغي أ.د  أبو موسر 
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، والم ػبو بػو "  (ٔ)" وصر ر جمع صريع ، وىػو الممقػر  مػر ا رض ميتػًا " 
 (ٕ)أ جاز النَّؿ الَّاوية " ، أي   الَّالية مف الحياة والنىع . 

ذا كانػػػت  البدييػػػة تعنػػػي   " البداىػػػة واالبتػػػدا  وسػػػداد الػػػرأي  نػػػد وا 
المىاجػأة ، والمعرفػة يجػػدىا اجنسػاف فػر نىسػػو مػف غيػر إ مػػاؿ فكػر وال  مػػـ 

، فإف "َّمو أ جاز النَّؿ مف الحياة والنقػع أمػر بػدىي فػر إدراؾ  (ٖ)بسببيا " 
 الناس " . 

" ،  أما حديث ال يل  بػد الجػامع ، وىػو " َّمػو ا جسػاد مػف ا رواح
 فيو منظور فيو إلر تقييد الم بو بو بذلؾ الوصؼ   " َّاوية " ..

 ولقد حسنت ىذه المىظة بحسف مولعيا لسببيف   
  أنيا ىي التر و حت ما كاف مبيمًا منو فر جانب الم ػبو ؛  األٔل

إذ لواله ػ لو التطعت باتآية  ػف سػياليا ػ لمػا  مػـ أف القػـو كػانوا مصػرو يف 
 . مر ا رض ميتيف 

  أنيا ىي التر أولعت فر النىس بعد ذلػؾ اجي ػاح االحتقػار  انثاًَ
 لكؿ    يؤوؿ بو ا مر إلر ذلؾ المآؿ .

ومػػف ثػػـ كػػاف " ليػػذا الوصػػؼ ولػػع فػػر التنىيػػر مػػف حػػالتيـ ليناسػػب 
 (ٗ)المو ظة والتحذير مف الولوع فر مثؿ أسبابيا " . 

و ػي ظػاىر،  ػ وىنالؾ وجو رابػع ال ينظػر فيػو إلػر أف الػو ي بالصػىة
                                                 

  . ٛٔٔ   ٜٕالتحرير والتنوير  (ٔ)
  . ٔٔٔاج جاز البالغي  (ٕ)
ـ ٜٔٚٔىػ   ٜٜٖٔ، ط ثانية  ٗٗ   ٔالمعجـ الوسيط ، مجمع المغة العربية بالقاىرة  (ٖ)

.  
  . ٜٔٔ   ٜٕتحرير والتنوير ال (ٗ)
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نما ينظر فيو إلر لػوة  وأف العمـ بذلؾ  روري كما ىو مىاد العمـ بالبديية ، وا 
 (ٔ)الصىة أو  عىيا . 

ُِػ وذلػػؾ مػػا يبػػدو مػػف تعميقػػو  مػػر لولػػػو ػ تعػػالر ػ    َوَضااُ ػاضَجااَوا
ُِػَصاَِّْرأِمػ  .  (ٕ) اضُطظَذؽُتػِسيػاضَبْح

اال لػوة لػو فػر الصػىة إلػر   " فيػذا ت ػبيو لػد أَّػرج مػ الرُّمَّػانييقوؿ 
 (ٖ)مالو لوة فييا ، ولد اجتمعا فر العظـ إال أف الجباؿ أ ظـ " . 

فالم بو ىو السىف المرفو ات ال رع المن ػآت فػر البحػر ، والم ػبو 
بػػو ىػػو   ا  ػػالـ وىػػي فػػر الجبػػاؿ ألػػوى ، والمػػراد ىنػػا   تجميػػة مظيػػر مػػف 

ر ليػػذه الجػػواري ال ػػَّمة مظػػاىر لػػدرة ار ػ سػػبحانو وتعػػالر ػ فػػر أنػػو ييسػػ
 (ٗ)الحركة  مر سطه الما  " . 

                                                 
  . ٔٔٔاج جاز البالغي  (ٔ)
  .( ٕٗسورة الرحمف اتآية ) (ٕ)
  . ٘ٛالنكت  (ٖ)
  . ٔٔٔاج جاز البالغي  (ٗ)
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فػر لولػػو  الرُّمَّػانيولعؿ ىذا ىو المراد بما يوحي بو ذلؾ الت بيو  ند 
  "وفر ذلؾ العبرة مف جية القػدرة فيمػا سػَّر مػف الىمػؾ الجاريػة مػع  ظميػا 

 (ٔ)وما فر ذلؾ مف االنتىاع بيا ولطع ا لطار البعيدة فييا " . 

بنظػره الثالػب مػف  الرُّمَّػانيرت  ناصػر ا سػموب فيمػا أجممػو ولقد تػآز 
 ذلؾ اجيحا  .

فبػػدأ بقولػػػو   " ولػػو الجػػواري " ، ولػػد جػػا ت فيػػو الػػالـ لمممػػؾ ، وىػػو 
 (ٕ)ممؾ تسَّير السير فييا . 

واجَّبار  ف السىف بأنيا لػو لمتنبيػو  مػر أف إن ػا  البحػر لمسػىف ال 
 (ٖ)يَّرجيا  ف ممؾ ار . 

ر لولػػػو   " ولػػو الجػػواري " ، والػػذى حػػذؼ فيػػو الموصػػوؼ وانظػػر إلػػ
لتعينو وأليمػت الصػىة مقامػو ، والتقػدير   ولػو السػىف الجػواري لتست ػعر فػر 

 ىذا الحذؼ التركيز  مر مو ع العبرة ، وموطف االمتناف . 

يقوؿ ال يل الطاىر   " والجواري   صىة لموصوؼ محذوؼ دؿ  ميو 
بحػر " ، والتقػدير   السػىف الجػواري ؛ إذ ال يجػرى متعمقو وىو لولػػو   " فػر ال
 (ٗ)فر البحر غير السىف " . 

" والمن ػآت ػ بىػته ال ػيف ػ  مػر لػرا ة الجميػور ػ اسػـ مىعػوؿ مػف 
أن أ إذا أوجد وصنع ، أي   التر أن أىا الناس بإليػاـ مػف ار ، فحصػؿ مػف 

يػػاـ النػػاس الكػػالـ منتػػاف   منػػة تسػػَّير السػػىف لمسػػير فػػر البحػػر ، ومنػػو إل
                                                 

  . ٘ٛالنكت  (ٔ)
  . ٕٔ٘   ٕٚالتحرير والتنوير  (ٕ)
  . ٕٔ٘   ٕٚالسابؽ  (ٖ)
  . ٕٔ٘   ٕٚالسابؽ  (ٗ)
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 (ٔ)الن األيا " . 

" والمن ػآت ػ بكسػر ال ػيف ػ  مػر لػرا ة حمػزة وأبػي بكػر  ػف  اصػـ 
م ػػتقًا مػػف أن ػػأ السػػير إذا أسػػرع " و ميػػو " .. يكػػوف فػػر ذلػػؾ تػػذكيرًا بنعمػػة 
إليػاـ النػاس إلػر اَّتػراع ال ػراع جسػراع سػير السػىف ، وىػي ممػا اَّتػرع بعػػد 

 (ٕ)صنع سىينة نوح " . 

ع كونيػا  اليػة  مػر المػا  منغمسػة فيػو مػع أنػو لػيس " ولما كانت م
 (ٖ)ليا مف نىسيا إال الرسوب والغوص لاؿ فر البحر " . 

" ووصػػؼ الجػػواري بأنيػػا كػػا  الـ ، أي   الجبػػاؿ وصػػىًا يىيػػد تعظػػيـ 
 ػأنيا فػر صػػنعيا المقت ػر برا ػػة إليػاـ  قػوؿ الب ػػر لصػنعيا ، والمقت ػػر 

ة أمكػف لحمػؿ العػدد الكثيػر مػف النػاس  ظـ المتعػة بيػا ،  ف السػىف العظيمػ
 (ٗ)والمتاع " . 

فقد ات ه إذف ات احًا ال يدع لم ؾ مجااًل أف الت بيو كوسيمة بيانية 
ليػػا دور بػػارز فػػر جمػػاؿ التعييػػر ، وأف ذلػػؾ الجمػػاؿ نػػابع مػػف الغػػرض الػػذى 

 (٘)يرمي إليو واليدؼ الذى يحققو إال وىو الو وح والبياف .. 

                                                 
فػػر القػػرا ات البػػف مجاىػػد ،  نظػػر   كتػػاب السػػبعة، وي ٕٔ٘   ٕٚالتحريػػر والتنػػوير  (ٔ)

، الطبعة الثانيػة ، طبعػة   دار المعػارؼ  ٕٓٙتحقيؽ الدكتور    ولي  يؼ ، ص   
  بمصر .

  . ٕٓٙ، وينظر   السبعة البف مجاىد  ٕٔ٘   ٕٚالتحرير والتنوير  (ٕ)
  . ٖٗٛ   ٚنظـ الدرر  (ٖ)
  . ٕٕ٘   ٕٚالتحرير والتنوير  (ٗ)
ّد بعػػض الدارسػػيف المحػػدثيف حسػػف البيػػاف ولػػوة الو ػػوح مقياسػػًا مػػف مقػػاييس ولػػد  ػػ (٘)

بػػداع التػػأليؼ ، ينظػػر   النقػػد  الجمػػاؿ  نػػد العممػػا  اج جػػاز ، وكػػذلؾ إحكػػاـ الػػنظـ ، وا 
  . ٗ٘ٔ،  ٜٔٔ ٕا دبي د  صالح  بد التواب 
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لػػنظـ ، و ذوبػػة المىػػظ ، وكثػػرة الىاألػػدة وصػػحة ىػذا إلػػر جانػػب حسػػف ا
الداللة  مر نحو ما نص  ميو ال يل فر مستيؿ حديثو  ند أوؿ  ػاىد منػو 

 .. ىذه واحدة .. (ٔ).. 

ثانيًا   أف سر جمالو ػ  مر اَّتالؼ وجوىو ػ ىو دا ي تأثيره ؛ وذلؾ 
 أف إبػػراز المعنػػر فػػر صػػورة محسوسػػة إنمػػا يعمػػؿ  مػػر توكيػػد المعنػػر ػ بعػػد

 (ٕ)تو يحو ػ وتثبيتو فر النىس . 

وكذا ا مر فر إبراز غير المػألوؼ فػر صػورة مػا ىػو معتػاد ومػألوؼ، 
الػذى مػف  ػأنو أف تنكػره  (ٖ)فقد جا  ليعمؽ فػر الػنىس ذلػؾ المعنػر الغريػب 

النىػوس ػ ولػو  مػر سػبيؿ التنزيػؿ ػ فػال يتػأتر ليػا بعػد ذلػؾ أدنػر سػبيؿ إلػر 
 اجنكار .

فػػذلؾ مقػػيس  مػػر مػػا ىػػو مػػدرؾ بػػالحس فيسػػتقر أمػػا يعمػػـ بالبدييػػة 
 ويثبت .

ما ماال لوة لو فر الصىة فػذلؾ بنػاً   مػر أف الصػىة معمومػة ولكػف  وا 
 فيمحؽ بحالو لوة فييا فيتمكف فييا ف ؿ تمكف . (ٗ)المجيوؿ ىو مقدارىا 

وىنالؾ  رب ثالث يك ؼ  ف جماؿ التعبيػر وبرا ػة التػأثير فػر ذلػؾ 
، فمػا مػف مو ػع إال وىػو  (٘)إال وىػو رو ػة اجيحػا  الىف البالغي الَّالب ، 

                                                 
  .  ٗ٘ٔ،  ٜٔٔ ٕينظر   النقد ا دبي ، د   صالح  بد التواب  (ٔ)
  . ٕ٘ٙ  الصنا تيف  ينظر (ٕ)
، مكتبػة اتآداب ، الطبعػة  ٖٔٗ   ٖاجي اح لمَّطيػب القزوينػي ، مػتف البغيػة  ينظر   (ٖ)

  ـ .ٜٕٓٓىػ   ٕٓٗٔا ولر 
  . ٗٔٗ   ٖينظر   اجي اح متف البغية  (ٗ)
 مما  اج جاز ،  ولد  ده د  صالح  بد التواب أي ًا مقياسًا مف مقاييس الجماؿ  ند (٘)

  . ٖٙٔ  ٕلنقد ا دبيينظر   ا
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يقوؿ فيو أثر حديثو  ف الطرفيف والوجو   " وفر ذلػؾ كػذا وكػذا .. " ، و مػر 
سبيؿ المثاؿ لولػو فر ىالؾ لـو  اد فر آية القمر   " وفػر ذلػؾ اتآيػة الدالػة 

 (ٔ) مر  ظمة القدرة والتَّويؼ مف تعجيؿ العقوبة .. " . 

  لىظو فر سػياؽ نظمػو ، وتأمػؿ لولػػو   " ولػو ليػؿ وناىيؾ  ف إيحا
يحسبو الراألي ماً  لكاف بميغًا وأبمغ منو لىظ القرآف ؛  ف الظمػآف أ ػد حرصػًا 
 ميو وتعمؽ لمبو بو " ، وما يمقيو فر النىس مف معنر تمؾ الميىة ، ولؿ مثؿ 

يثاره  مر " كتراب " وىكذا ..   (ٕ)ذلؾ فر " أ مالو كرماد " وا 

ػ أمر رابع ػ ينبغي التنبيو  ميو ىو أف الت بيو لد تجاوزت فيػو وىينا 
المماثمػة النىسػية المماثمػة الحسػية ، و مػؾ تست ػعر ذلػؾ بو ػوح فػر تميػػؼ 
ذلؾ الكافر إلر    مػف ىػذه ا  مػاؿ كمػا يتميػؼ ذلػؾ الظػام  إلػر  ػ  مػف 

 ذلؾ الما ..

و د إلػر  ولؿ مثؿ ذلؾ فر آية ا  راؼ   " ... فمثمو كمثؿ الكمب " ،
  " ولد اجتمعا فر ترؾ الطا ة  مر وجو مف وجوه التدبير وفػر  الرُّمَّانيلوؿ 

، ومف يتتبع ما ذكر فر صور الت بيو يجد دلياًل  مػر  (ٖ)التحسيس .. إلل " 
 .صحة ما يقػاؿ . أ.ىػ 

                                                 
  . ٜٚٗٚ، البحث ص  ٖٛينظر النكت    (ٔ)
  .مف البحث  ٛٙٗٚ،  ٗٙٗٚينظر ص  (ٕ)
  .مف البحث  ٓٚٗٚينظر ص  (ٖ)
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 املبحث انثانث
اًَاالسخعارة انقزآٍَت عُذ اإلياو " 

َّ
ي
ُّ
 " انز

 بني
 عبري اجلًايلاألثز انُفسً ٔانخ

ػػػ يبػػدأ بتعريىيػػا فيقػػوؿ   " االسػػتعارة   تعميػػؽ العبػػارة  مػػر غيػػر مػػا 
 (ٔ)و عت لو فر أصؿ المغة  مر جية النقؿ لإلبانػة " . 

ػ ولما كاف مدرار ا مر فر نقػؿ المىػظ مػف معنػر إلػر معنػر  مػر تمػؾ 
ػ  اجبانة فقد جعميا إلر جانب لىظيا ونظميا ػ مصدر حسنيا ، ومن أ جماليػا

يحا ات " .. يعرى  نيا الكالـ حػيف  وذلؾ لما ي ىي  مر المعنر مف ظالؿ وا 
 (ٕ)تعبر  نيا الحقيقة " . ترجع بالمعنر إلر صورتو التر 

يقوؿ أبو الحسػف   " وكػؿ اسػتعادة حسػنة فيػي توجػب بيانػًا ال تنػوب 
منابو الحقيقة ، وذلؾ أنو لو كانت تنوب منابو الحقيقػة كانػت أولػر بػو ، ولػـ 

 (ٖ)تجز االستعارة " . 

وبنػػاً   مػػػر ىػػذا فقػػػد راح ال ػػيل يحمػػػؽ فػػر سػػػما  البالغػػة العاليػػػة 
يستميـ أسرارىا وفقو دالالتيا كي يدلؿ  مر سمو التعبير القرآني ويك ؼ  ف 
دوره فر بالغة اج جاز ، وذلؾ  ف طريؽ المقارنة بيف المعنر الحقيقي لمىظ 

ظيار السبب فر أف كانػت والمعنر المجازي ، واىتمامو فر ذلؾ بإ براز العمة وا 

                                                 
  . ٘ٛالنكت  (ٔ)
  . ٜٔٔاج جاز البالغي أ.د  أبو موسر  (ٕ)
  . ٙٛالنكت  (ٖ)
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ػ أحيانػًا ػ باجبانػة  ػف ذلػؾ االسػتعارة أبمػغ والعػدوؿ إلييػا أوجػب مػع اىتمامػو 
المعنر الجػامع لكػال الطػرفيف و ػف كونػو ألػوى وأتػـ فػر جانػب المسػتعار منػو 
والػػذى ىػػو دونػػو فػػر تمػػؾ اجفػػادة المسػػتعار لػػو ، ف ػػاًل  ػػف ك ػػىو  ػػف أىػػـ 

 (ٔ)بيف ا ثر النىسي والتعبير الجمالي " .  العناصر وىو جمعيا

َوَشِدْطَظاػِ َضاآػَطااػَرِطُضاواػػػػ وذلؾ  مر نحو ما ورد فر لولػو ػ تعالر ػ   
 .  (ٕ)  ِطْنػَرَطٍلػَسَجَطِضَظاُهػَعَباَّػطَّظُثوُّا

ػػانييقػػوؿ    " حقيقػػة لػػدمنا ػ ىينػػا ػ    مػػدنا ، ولػػدمنا أبمػػغ  الرُّمَّ
امميـ معاممة القادـ مف سىر ؛  نو  امميـ مف أجؿ منو؛ نو يدؿ  مر أف  

إميالو ليـ كمعاممة الغاألب  نيـ ثـ لدـ لرأىـ  مػر َّػالؼ مػف أمػرىـ ، وفػر 
ىذا تحػذير مػف االغتػرار باجميػاؿ والمعنػر الػذى يجمعيمػا العػدؿ ؛  ف العمػد 

 (ٖ)إلر إبطاؿ الىاسد  مد والقدـو أبمغ لما بينا " . 

 ور فر  وما ذكره ال يل يتبم

  أف القدـو " مستعار لمعنر   العمد ، والمعنػر الػذى يجمعيمػا  األٔل
العدؿ والقدـو أبمغ ، وكونو أبمغ ال يعني   أنػو زيػادة فػر الصػىة المػرادة التػر 
نمػا ىػو أبمػغ إلػر الػنىس ، أي   أسػرع بموغػًا إلييػا  ىػي الجػامع ػ فحسػب ػ وا 

 (ٗ)وو وحًا لدييا " . 

                                                 
  .ـ ٜٜٛٔىػ   ٜٔٗٔ،  ٚٛٔثانية لمباحث  فر البحث البالغي لرا ة (ٔ)
  .( ٖٕسورة الىرلاف آية ) (ٕ)
  . ٙٛالنكت  (ٖ)
  . ٜٔٔينظر   اج جاز البالغي أ.د  أبو موسر  (ٗ)
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ف ا ػتركا فػر معنػر القصػد إلػر ال ػي    أف القدـو  انثاًَ والعمػد وا 
إال أنو فر القدـو لصد مصحوب بالمجي  ، وفر ذلؾ ما فيو مف الداللة  مر 
الترىيب فوؽ داللتو  مػر التحػذير فػر ىػذا الجػو الرىيػب ، وحسػبؾ أف يكػوف 

 القادـ فر مثؿ ىذا المقاـ ىو ذو الجالؿ ػ سبحانو ػ . 

بمغية  ند ال يل الػذى يقػوؿ فيػو   " ذلؾ ما ألمحو مف تعميؿ وجو ا 
 (ٔ) نو يدؿ  مر أنو  امميـ مف أىؿ إميالو ليـ .. إلل " . 

وبعد كؿ ىذا أيصػمه "  مػدنا " فػر مػوطف " لػدمنا " ؟ وىػؿ يبمػغ فػر 
الحسػػف ذلػػؾ المبمػػغ ؟ ومػػا مصػػدره ؟ أىػػو المىػػظ أو المعنػػر أو الػػنظـ ؟ وىػػؿ 

ما يولعو لػدمنا ؟ ومػا مصػدر ذلػؾ يولع فر النىس مف ذلؾ الترىيب والتحذير 
اجيحا  أىو مدلوؿ الكممػة ؟ أو اسػتعارتيا ، أو و ػعيا فػر التركيػب ومكانيػا 

 (ٕ)المَّتار فيو ؟ 

 السالىة الذكر . الرُّمَّانيتجيب  نو  بارات كؿ ىذا وأكثر منو 

ػػػانييقػػػوؿ د  زغمػػػوؿ سػػػالـ   " ولعمنػػػا نعجػػػب ب  نػػػدما اسػػػتجمع  الرُّمَّ
فر ذىنو  مر ىذه ال اكمة وك ؼ  ف َّبايا التعبيػر القرآنػي الصورة القرآنية 

فر استعارة القدـو لمعمد وف ػؿ القػدـو  مػر معنػر اتآيػة ، وفػر بعػث الَّيػاؿ 
ثارتو لدى القارئ المتذوؽ ، وربط ذلؾ بصورة أَّرى ، وىي صػورة المسػافر  وا 
الػػذى يػػأتي فيػػرى القػػـو  مػػر َّػػالؼ في ػػرب ليعػػدؿ ويصػػمه الىاسػػد ، وبػػذلؾ 

ر النىسػي ػا وىػو ا ثػػلد تنبو إلر أىـ ركف فر االستعارة وليمتي الرُّمَّانيف يكو
اؿ بصػورة ػاه ، ثػـ ربطػو الَّيػػالذى يبدو فر صورة انىعاؿ الوجداف بكممة لدمن

                                                 
  . ٙٛالنكت  (ٔ)
  . ٗٙٔ  ٕينظر   النقد ا دبي أ.د  صالح  بد التواب  (ٕ)
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 (ٔ)أَّرى لريبة تقوى المعنر وتمأل النىس تحذيرًا وَّ ية " . 

ػػانيو مػػر ىػػذا النحػػو " يم ػػر  تقػػـو بػػو فػػر تحميػػؿ الػػدور الػػذى  الرُّمَّ
ا ثػر النىسػي ، ذلػؾ إلػر االستعارة فر التعبير القرآنػي منتييػًا داألمػًا إلػر ذلػؾ 

 (ٕ)النواحي ا سموبية مف لىظ ومف نظـ " . 

ُِِفػِباِضَحقؼػَرَضآػاضَباِطِلػَسَغْدَطُعا ُػ يقوؿ فر لولػو ػ تعػالر ػ     َبْلػَظِػ
 (ٖ)  حقيقتو   بػؿ نػورد الحػؽ " القذؼ والدمغ ػ ىنا ػ مستعار ، وىو أبمغ ، و

نما كانػت االسػتعارة أبمػغ ؛  ف فػر القػذؼ دلػياًل  مػر   مر الباطؿ فيذىبو ، وا 
القيػػر ؛  نػػؾ إذا لمػػت   لػػذؼ بػػو إليػػو فإنمػػا معنػػاه   ألقػػاه إليػػو  مػػر جيػػة 
اجكراه والقير ، فالحؽ يمقر  مر الباطؿ فيزيمو  مر جية القير واال طرار ، 

ياب ، و " يدمغػو " أبمػو مػف يذىبػو ، لمػا فػر يدمغػو ال  مر جية ال ؾ واالرت
 (ٗ)مف التأثير فيو ، فيو أظير فر النكاية وأ مر فر تأثير القوة " . 

، وىو مسػتمـز لصػالبة أصؿ القذؼ   الرمي البعيد ػ كما لاؿ الراغب ػ 
الرمي ، وأصؿ الدمغ   كسر ال   الرَّو ا جوؼ ، ولد اسػتعير ا وؿ لإليػراد 

، وذلؾ فيما أحسػب ػ ىػو المػراد بقولػػو  " القػذؼ والػدمغ  (٘)لممحؽ  ، والثاني
 ىنا مستعار وىو أبمغ ، وحقيقتو   بؿ نوره الحؽ  مر الباطؿ فيذىبو " . 

نمػػػا اسػػػتعار " القػػػذؼ " و " الػػػدمغ " لغمبػػػة الميػػػو بالجػػػد ولػػػدحض  وا 
                                                 

  . ٕٓٗأثر القرآف فر تطور النقد العربي  (ٔ)
  . ٕٓٗ السابؽ (ٕ)
  .( ٛٔسورة ا نبيا  آية ) (ٖ)
  . ٜٛ،  ٛٛالنكت  (ٗ)
، ف   مكتبة التراث بالقاىرة ، وينظر   المىػردات فػر  ٕٓ   ٚٔروح المعاني لأللوسي  (٘)

المكتبػة  ٜٖٛ،  ٛٚٔغريب القرآف لمراغب ا صىياني ، ته   واألؿ أحمد  بد الػرحمف 
  .التوفيقية 
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ىػػداره ومحقػػو ، فجعمػػو أي الحػػؽ كأنػػو جػػر  ـ الباطػػؿ بػػالحؽ تصػػويرًا جبطالػػو وا 
 (ٔ)صمب كالصَّرة مثاًل لذؼ بو  مر جـر رَّو فدمغو " . 

و مر ىذا " فكممة القذؼ توحي بيذه القوة التر ييبط بيا الحؽ  مػر 
الباطؿ ، وكممة " يدمغو " توحي بتمؾ المعركة التر تن ػب بػيف الحػؽ والباطػؿ 

 (ٕ)حتر يصيب رأسو ويحطمو فال يمبث أف يموت " . 

لحظو  ي مر الباطؿ بالقذؼ فيو كؿ ىذا الذ" والتعبير  ف إيراد الحؽ 
ولػو أنػو لػاؿ   نرمػي الحػؽ بالباطػؿ لمػا كػاف فيػو تمػؾ الغمبػة القػاىرة  الرُّمَّاني

ىػذه الكممػة إسػناد  يالتر تجدىا فر كممة " نقذؼ " ، ومما أكد ىذا المعنػر فػ
ػ جؿ جاللػو ػ ، وناىيؾ  ف باطؿ يرمي بيػد ار ، وورا  ذلػؾ الىعؿ إلر الحؽ 

إ ػػارة َّىيػػة إلػػر أف الباطػػؿ ينمػػو ويتماسػػؾ وي ػػتد بػػؿ ويطغػػر فػػال ت ػػجو إال 
 (ٖ) ربة لاىرة تستمد التدارىا مف صالبة الحؽ . 

تناولو لمىظ المسػتعار ، وأنػو لػـ يتناولػو  ي" ف الرُّمَّانيوىكذا يم ي " 
ىذا لولػو فر تعميؿ وجو أبمغيتو  مر الحقيقة  يبمعزؿ  ف النظـ ، وحسبؾ ف

ية ا ولر   "  نو يدؿ  مر أنو  ػامميـ مػف أجػؿ إميالػو ليػـ كمعاممػة فر اتآ
الغاألب  نيـ ثـ لدـ فرآىـ  مر َّالؼ مف أمرىـ فأَّػذ ي ػرب ليعػدؿ ويصػمه 

الثانية   " ..  نؾ إذا لمت   لذؼ بو إليو فإنمػا معنػاه  ، ولولو في (ٗ)الىاسد"
ابقو مػف اج ػارة إلػر   ألقاه إليو  مر جية اجكراه والقيػر ، ومػا فػر ىػذا وسػ

يحا تيػا ، ولوتيػا ، وتأثيرىػا ، وجماليػا ػ  أف االسػتعارة إنمػا تسػتمد ظالليػا وا 
 باج افة إلر ىذا ػ مف إسنادىا إلر  مير ذي الجالؿ ػ سبحانو ػ . 

                                                 
  . ٗٛينظر   الك اؼ ص (ٔ)
  . ٜٕٔصمف بالغة القرآف د  أحمد أحمد بدوي  (ٕ)
  . ٕٙٔاج جاز البالغي أ.د  أبو موسر  (ٖ)
  . ٛٛ،  ٙٛالنكت ص  (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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 لولػػو ػ تعػالر ػ    ػيؿ فػػو الىعػػؽ بػػ بؿ إنو ليتجاوز ىذا إلر ما تعم
ُُ ُِِصغَنَوََْر َساْصَدْعػِبَطاػُتْؤَط  .  (ٔ)   ُِْ ػَرِنػاضُطِذ

يقوؿ   " حقيقتو   فبمغ ما تؤمر بو ، واالسػتعارة أبمػغ مػف الحقيقػة ؛ 
 ف الصػػدع بػػا مر البػػد لػػو مػػف تػػأثير كتػػأثير صػػدع الزجاجػػة ، والتبميػػغ لػػد 
يصػػعب حتػػر ال يكػػوف لػػو تػػأثير فيصػػير بمنزلػػة مػػالـ يقػػع ، والمعنػػر الػػذى 

 (ٕ)صاؿ الذى لو تأثير كصدع الزجاجة أبمغ " . يجمعيما اجيصاؿ إال أف اجي

 تأمػػؿ لولػػػو   "  ف الصػػدع بػػا مر البػػد لػػو مػػف تػػأثير كتػػأثير صػػدع 
 الزجاجة " . 

أما  ف دلة اَّتيار المىظ ومالو مف أثر فر النىس فذلؾ مػا يبػدو مػف 
استعارة الصدع لمتبميغ بجامع اجيصاؿ فر كؿ إال أف التأثير مػع الصػدع أولػع 

نىوس مف التأثير بالتبميغ ؛ ذلػؾ أف المبمػغ لػد يػؤثر فػر المبمػغ باجنابػة فر ال
والتو يه وال رح حتر لـ يعد بػو  ػ  مػف الَّىػا  ومػع ذلػؾ يمكػف كتمانػو ، 
أما التأثير بالصدع فألف ال ي  المصروع يكوف لد أصيب مف الصادع بما ال 

 (ٖ)يعود المكسور فيو إلر االلتألاـ مرة أَّرى . 

                                                 
  .( ٜٗسورة الحجر آية ) (ٔ)
  . ٚٛالنكت  (ٕ)
  . ٕٗ٘ينظر   الصور البيانية وليمتيا البالغية د  بسيوني  رفة  (ٖ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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بالصػدع  ػف التبميػغ ؛  ف تتجمر القيمة البالغيػة لمتعبيػر و مر ذلؾ 
التبميغ لد ال يكوف مؤثرًا بينما الصدع البد فيو مف التػأثير ، فيكػوف المعنػر   

 (ٔ)" ابف ا مر يا محمد إبانو ال تنمحر كما ال يمتألـ صدع الزجاجة " . 

 و مػػػر ىػػػذا " .. فكممػػػة الصػػػدع .. تػػػوحي بمػػػا يكػػػوف مػػػف أثػػػر ىػػػذه 
 وة الجديدة مف أنيا ست ؽ طريقيػا إلػر القمػوب وتحػدث فػر النىػوس أثػرًا الد 

 (ٕ)لويًا " . 

 أسزار انخعبري اجلًايل فى انهفظ االسخعاري
 ا اسخذعاء املعاَاى :1

مػػػػف أسػػػػرار التعبيػػػػر الجمػػػػالي فػػػػر المىػػػػظ االسػػػػتعاري ىػػػػو أف المىػػػػظ 
 االستعاري يستد ر مف المعاني ماال يستد يو المىظ الحقيقي . 

ِؼضَُّظػََْغاَنػَطااػُثِػُغاواػِ االَّػػػػػ يقوؿ فر لولػو ػ تعػالر ػ    َُِبْتػَرَضْغِؼُمػاض ُض
 .  (ٖ)   َوَحْبٍلػطؼَنػاضظَّاِ  ِبَحْبٍلػطؼَنػاضضَِّ 

" .. حقيقتػػو   حصػػمت  مػػييـ الذلػػة ، واالسػػتعارة أبمػػغ لمػػا فيػػو مػػف 
  بال رب ؛  ف الداللة  مر تثبيت ما حصؿ  مييـ مف الذلة كما يثبت ال ي

التمكػػيف بػػو محسػػوس ، وال ػػرب مػػع ذلػػؾ ينبػػ   ػػف اجذالؿ والػػنقص ، وفػػر 
، " فكػأف الرو ػة فػر االسػتعارة  (ٗ)ذلؾ  دة الزجر ليػـ والتنىيػر مػف حػاليـ " 

فر ىذه اتآية جا ت مف استعماؿ القرآف لمىظ ال رب وما استد اه ىذا المىػظ 

                                                 
  . ٕ٘٘الصور البيانية وليمتيا البالغية د  بسيوني  رفة  (ٔ)
  .، مطبعة ني ة مصر  ٜٕٔف د  أحمد بدوي مف بالغة القرآ (ٕ)
  .( ٕٔٔسورة آؿ  مراف آية ) (ٖ)
  . ٜٓالنكت  (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٜ٘ٗٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بت والمعنر الحقيقػي لمزلػة ومعنػر التثمف المعاني والصور المَّتمىة ، فمعنر 
 (ٔ)النقص وغيرىا مف المعاني التر ت ترؾ فر تقوية التعبير فر اتآية " . 

 وي ػػػػيؼ د  زغمػػػػوؿ سػػػػػالـ ، لولػػػػػو   " .. وجميػػػػػؿ أف يتنبػػػػو إلػػػػػر 
 أف االسػػتد ا  المعنػػوي لمىػػظ وتعبيػػره مػػف أسػػرار الجمػػاؿ فػػر االسػػتعارة فػػر 

اؿ و ممػػا   مػػـ الػػنىس ا دبػػي والنقػػاد القػػرآف ، وىػػو مػػا تنبػػو لػػو  ممػػا  الجمػػ
 (ٕ)المحدثوف " . 

 ا إثارة األحاسٍس انُفسٍت املخخهفت :2
" مػػف أسػػرار جمػػاؿ التعبيػػر القرآنػػي  نػػده ػ أي ػػًا ػ إثػػارة ا حاسػػيس 
النىسػية المَّتمىػة كالرحمػة ، والحػب ، والمػذة ، وا لػـ ، والغ ػب ، والَّػػوؼ، 

 واالنتقاـ " . 

ُُػَتَصااُدػػػػ َدِطُطواػَضَؼااػَذاِؼغػاّػػ ر ػ   يقوؿ فر لولػو ػ تعال َوِعاَيػَتُغاو
. "  ػػييقًا حقيقتػػو   صػػوتًا فظيعػػًا ك ػػييؽ البػػاكي ،  (ٖ)  َتَطغَّااُزػِطااَنػاضَعااْغِ 

واالستعارة أبمغ منو وأوجز ، والمعنر الجامع بينيمػا لػبه الصػوت " تميػز مػف 
أبمػغ منػو؛  ف مقػدار  الغيظ " ، حقيقتو مف  دة القمباف باالتقػاد ، واالسػتعارة

 دة الغيظ  مر النىس محسوس مدرؾ مدى ما يػد و إليػو مػف  ػدة االنتقػاـ 
، فقػػد اجتمػػع  ػػدة فػػر الػػنىس تػػد و إلػػر  ػػدة انتقػػاـ فػػر الىعػػؿ ، وفػػر ذلػػؾ 

 (ٗ)أ ظـ الزجر وأكبر الو ظ ، وأدؿ دليؿ  مر سعة القدرة ومولع الحكمة " . 

ػػػانيفممػػػا ذكػػػره  تنبػػػو لمَّاطبػػػة القػػػرآف لمغراألػػػز  يتبػػػيف أنػػػو لػػػد " الرُّمَّ

                                                 
  . ٕٔ٘أثر القرآف فر تطور النقد العربي  (ٔ)
  . ٕٔ٘السابؽ  (ٕ)
  .( ٛ،  ٚسورة الممؾ اتآيتاف ) (ٖ)
  . ٚٛالنكت  (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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والسػػتَّدامو ليػػا فػػر التعبيػػر ، واسػػتَّداـ غريػػزة الغػػيظ و ػػعور الغ ػػب فػػر 
الػػػنىس فجعميػػػا فػػػر النػػػار لتػػػدؿ  مػػػر الحقػػػد والتييػػػؤ لالنتقػػػاـ مػػػف الكػػػافريف 
بابتال يـ ، فأثار ىػذه الغراألػز التػر تبعػث فػر َّىايػا الػنىس صػور النػار وىػو 

الَّػوؼ فػر النىػوس فتنعػي لمَّيػر وتبتعػد  ػف ليا حتر تبث الَّ ية والرىبة و 
 (ٔ)المعصية " . 

 ا حقٌٕت املعاًَ ٔحثبٍخٓا فى انُفس :3
 ولد ا تمد فر ذلؾ  مر وساألؿ الحس المَّتمىة  

َُِبْتػَرَضاْغِؼُمػػػ فمما ا تمد فيو  مر حس البصر لولػو ػ تعالر ػ    ُضا
ِؼضَُّظػََْغَنػَطاػُثِػُغواػِ الَّػِبَحْبٍلػطؼَنػا  .  (ٕ)   َوَحْبٍلػطؼَنػاضظَّاِ  ضضَِّ اض

يقوؿ أبو الحسف   " حقيقتو   حصمت  مييـ الذلة ، واالسػتعارة أبمػغ 
لما فيو مف الداللة  مر تثبيػت مػا حصػؿ  مػييـ مػف الذلػة كمػا يثبػت ال ػي  
بال ػػػرب ،  ف التمكػػػيف بػػػو محسػػػوس وال ػػػرب مػػػع ذلػػػؾ ينبػػػ   ػػػف اجذالؿ 

 (ٖ)ليـ والتنىير مف حاليـ " .  والنقص ، وفر ذلؾ  دة الزجر

فالحؽ ػ جؿ جاللػو ػ يريد أف يك ؼ  ما حصؿ  مييـ مػف تمػؾ الذلػة 
فػػأبرزه فػػر صػػورة وا ػػحة ومؤكػػدة ، وىػػي ال ػػرب لي ػػعر مػػف بػػادئ ا مػػر 

ولينب   ػف مػدى بتثبيتيا  مييػـ ، وتمكنيا منيـ تمكف ال رب بالم روب ، 
، وليبعػػث فػػر النىػػس جانػب التنىيػر  ما ىـ فيو مف ذلة وميانػػة ، زجػػرًا ليػػـ

 (ٗ)مف تمؾ الحاؿ " . 
                                                 

   . ٕٕ٘آثر القرآف فر تطور النقد العربي  (ٔ)
  .( ٕٔٔف آية )سورة آؿ  مرا (ٕ)
   . ٜٓالنكت  (ٖ)
فػػر البحػػث البالغػػي لػػرا ة ثانيػػة لمباحػػث باال ػػتراؾ مػػع د   مػػي  يسػػر ، ص    (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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                      ػػػػػ وممػػػػا ا تمػػػػد فيػػػػو  مػػػػر حػػػػس السػػػػمع لولػػػػػو ػ تعػػػػالر ػ  
 َِاِظِؼْمػِسيػاضَصْؼِفػِدِظغَنػَرَددّا َُْبَظاػَرَضآػَ  .  (ٔ)  َسَض

ػػػانييقػػػوؿ    " حقيقتػػػو   منعنػػػاىـ اجحسػػػاس بػػػآذانيـ مػػػف غيػػػر  الرُّمَّ
مـ، واالستعارة أبمغ ؛  نػو كال ػرب  مػر الكتػاب فػال يقػرأ كػذلؾ المنػع مػف ص

نمػا دؿ  مػر  ػدـ اجحسػاس بال ػرب  اجحساس فال يحػس " ، وي ػيؼ   " وا 
 مػػر اتآذاف دوف ال ػػرب  مػػر ا بصػػار  نػػو أدؿ  مػػر المػػراد مػػف حيػػث كػػاف 

ض ي رب  مر ا بصار مػف غيػر  مػر فػال يبطػؿ اجدراؾ رأًس ، وذلػؾ بتغمػي
ا جىػػاف ، ولػػيس كػػذلؾ منػػع ا سػػماع مػػف غيػػر صػػمـ فػػر اتآذاف ؛  نػػو إذا 
 رب  مييا مف غير صمـ دؿ  مر  دـ اجحساس مف كؿ جارحة يصػه بيػا 
اجدراؾ ، و ف ا ذف لما كانت طريقػًا لالنتبػاه ثػـ  ػربوا  مييػا لػـ يكػف سػبيؿ 

 (ٕ)إليو " . 

 مػر ا سػماع  فمتوكيد المنػع مػف اجحسػاس أبػرزه فػر صػورة ال ػرب
ا بصػػار لكونػػو أدؿ  ميػػو وأوفػػر مػػف غيػػر صػػمـ ، وأثػػره  مػػر ال ػػرب  مػػر 

 بتأديتو مف وجييػف   

  أنػػػو لػػػد ي ػػػرب  مػػػر ا بصػػػار مػػػف غيػػػر  مػػػر كػػػأف يكػػػوف  األٔل
بتغميض ا جىاف ، فال يبطؿ اجدراؾ رأسا ولػيس كػذلؾ ال ػرب  مػر ا سػماع 

ر  ػدـ اجحسػاس رأسػًا مػف ؛  نو إذا  رب  مييا مف غير صمـ دؿ ذلؾ  مػ
 كؿ جارحة يصه بيا اجدراؾ .

  أف ال رب  مر ا بصػار لػيس سػبياًل إلػر االنتبػاه مػع ذلػؾ  انثاًَ

                                                                                                                   

   .ـ ٜٜٛٔىػ   ٜٔٗٔ،  ٕٜٔ
  .( ٔٔسورة الكيؼ آية ) (ٔ)
  . ٜٗالنكت  (ٕ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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المنع المذكور ، وليس كذلؾ ال رب  مر ا سماع ؛ إذ لما لـ يكف لػو طريػؽ 
غيره كاف أوكد فر تمؾ الصػىة وىػي المنػع مػف اجحسػاس  ػف طريػؽ ال ػرب 

 (ٔ)ال رب  مر ا بصار " .   مر ا سماع دوف

                       ػػػػػ وممػػػػا ا تمػػػػد فيػػػػو  مػػػػر حػػػػس الػػػػذوؽ لولػػػػػو ػ تعػػػػالر ػ  
 ُِ َِاِبػاَِّْصَب َِاِبػاَِّْدَظآػُدوَنػاضَط ِِغَػظَُّؼمػطؼَنػاضَط  .  (ٕ)  َوَضُظ

يقػػػوؿ   " .. حقيقتػػػو   لنعػػػذبنيـ ، واالسػػػتعارة أبمػػػغ ؛  ف إحسػػػاس 
و طالب جدراؾ مػا يذولػو ، و نػو جعػؿ بػدؿ إحسػاس الطعػاـ الذاألؽ ألوى ،  ن

 (ٖ)المستمذ إحساس اتآالـ  ف ا سبؽ فر الذوؽ ذوؽ الطعاـ " . 

ىينا ػ ي ير إلر أنو لػد جعػؿ ذوؽ الطعػاـ فػر مػوطف ػ  الرُّمَّانيفكالـ 
ذوؽ العػػذاب ، وذلػػؾ  سػػبقيتو فػػر تمػػؾ الصػػىة مػػف جيػػة ، واالسػػتدالؿ  مػػر 

 (ٗ)يعانونو مف ألـ العذاب مف جية أَّرى " .  كونو ألوى فيما

ولػػد " يعتمػػد القػػرآف مػػألوؼ العػػادة فػػر بيػػاف الحقػػاألؽ غيػػر المألوفػػة 
، والػػذى ال ػػؾ فيػػو أنػػو حينمػػا يسػػمؾ بالغريػػب مسػػمؾ  (٘)والتجػػارب الغريبػػة " 

 (ٙ)القريب المألوؼ فإنو يولعو فر القمب مولعًا يأنس بو " . 

َُْشاِدَظاػػػػػ اَغاػيقػوؿ فػر لولػػو ػ تعػالر ػ     (ٚ)  َوْغَضَظااػَطاْنػَبَطَثَظااػِطانػطَّ
" أصػؿ الرلػاد   النػـو ، وحقيقتػو   مػػف ميمكنػا ، واالسػتعارة أبمػغ ؛  ف النػػـو 

                                                 
  . ٖٜٔفر البحث البالغي لرا ة ثانية  (ٔ)
  .( ٕٔسورة السجدة آية ) (ٕ)
  . ٖٜالنكت  (ٖ)
  . ٜٗٔفر البحث البالغي  (ٗ)
  . ٕٚٔاج جاز البالغي  (٘)
  . ٕٔٔاج جاز البالغي  (ٙ)
  ( .ٕ٘آية ) سورة يس (ٚ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٜٜٗٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أظير مف المػوت ، واالسػتيقاظ أظيػر مػف اجحيػا  بعػد المػوت ؛  ف اجنسػاف 
 (ٔ)واليقظة وليس كذلؾ الموت والحياة " . الواحد يتكرر  ميو النـو 

فقػػد اسػػتعير الرلػػاد الػػذى ىػػو فػػر ا صػػؿ لمنػػـو لممػػوت ، والنػػوـ مػػف 
ذا أحيؿ  مر ىذه التجربة حقيقة َّىية أظيرتيا .   (ٕ)التجارب المعتادة وا 

بياف ىذا أف " النـو " ألؿ مف الموت فر فقد اجدراؾ ، ولكف القػرآف ال 
نما يمتىت إلػر و ػوح اجحسػاس بالحقيقػة فيسػتعير الرلػاد  يمتىت إلر ىذا ، وا 

 (ٖ)لمموت . 

االستعارة ىنا ػ تقـو  مػر إلحػاؽ الكامػؿ إلػر الصػىة بالنػالص فييػا ، 
ولكنيا تعتمد إلحاؽ النالص فر مقدار اجحساس بالصىة فر ىػذا ، وىػذا ىػو 

 (ٗ)معنر ا بمغية ، وليذا لمنا   إنيا البموغ بالحقيقة إلر النىس . 

 ا اإلجيااس :4
 جماليا فر إيجازىا .كذلؾ ػ أي ًا ػ لد يكمف سر 

َِاػَُِضُػاواػِسغَؼااػَداِطُطواػَضَؼااػَذاِؼغػاّػػػػػ يقػوؿ فػر لولػػو ػ تعػالر ػ     ِ 

ُُ صػوتًا فظيعػًا ك ػييؽ البػاكي ، واالسػتعارة أبمػغ ." حقيقتو    (٘)  َوِعَيػَتُغو
 (ٙ) منو وأوجز  والمعنر الجامع بينيما لبه الصوت " .

وىذا طوؿ ، والزفير   إَّراجو " " ال ييؽ   رد النىس إلر الداَّؿ فر 
                                                 

  . ٖٜالنكت  (ٔ)
  . ٖٛٔاج جاز البالغي  (ٕ)
  . ٖٛٔالسابؽ  (ٖ)
  . ٖٛٔالسابؽ  (ٗ)
  .( ٚسورة الممؾ آية ) (٘)
  . ٚٛالنكت ص  (ٙ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٓٓ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعنػػي   أف جيػػنـ تسػػتقبميـ فػػر ليىػػة وتجػػذبيـ إلييػػا فػػر  ػػيقة مسػػمو ة 
" والغرض مف ىذا ىو   " تىظيع صوت جينـ وتقبيحػو والتنىيػر   (ٔ)مَّيىة " 
 (ٕ)منو" . 

فيػػذه الصػػورة  مػػر وجازتيػػا تىعػػؿ فػػر الػػنىس فعػػؿ ألػػوى ا سػػاليب ، 
 (ٖ)الَّوؼ والىزع مف  ذاب جينـ .  وذلؾ لما تثيره فييا مف م ا ر

َِاِتػاضذَّاْوَصِظػػػػ ػ ومنو ػ أي ػًا ػ لولػػو ػ تعػالر ػ    َُػ َوَتاَودُّوَنػََنَّػَزْغا
 .  (ٗ)  َتُصوُنػَضُصْم

يقػوؿ   " المىػظ ػ ىينػا ػ بال ػوكة مسػتعار ، وىػو أبمػغ ، وحقيقتػو   
ة ػحػا  إلػر النكتػالسالح ، فذكر الحد الذى بو تقع المَّافة ، وا تمد  مػر اجي

ذا كاف السالح ي تمؿ  مر ما لو حد وما ليس لو حد ف وكة السالح ىي  ، وا 
 (٘)التر تبقػر " . 

يقوؿ بعض الدارسيف المحدثيف   " فعبر ىنا بمىظ ال وكة لت مؿ كػؿ 
أنػػػواع السػػػالح مػػػا لػػػو  ػػػوكة ومػػػا لػػػيس لػػػو  ػػػوكة ، وىػػػذا نيايػػػة اجيجػػػاز 

                                                 
، مطبعػة  ٙٚاض الدينية د  محمػد إبػراىيـ  ػادي ، ص   دور البالغة فر تأدية ا غر  (ٔ)

ـ ، وينظػػػر   المىػػػردات فػػػر غريػػػب القػػػرآف ٜٜٔٔىػػػػ   ٔٔٗٔالسػػػعادة ، ط   أولػػػر 
، ف    ٖٕٚ،  ٕٛٔلمراغػػػب ا صػػػىياني ، تػػػه   واألػػػؿ أحمػػػد  بػػػد الػػػرحمف ، ص   

ادة ) ػومػالمكتبة التوفيقية بالقاىرة ، لساف العرب البػف منظػور مػادة ) ز ، ؼ ، ر ( ، 
  .ش ، ىػ ، ؽ ( ، ته   نَّبة مف ا ساتذة المتَّصصيف ، ف   دار الحديث 

  . ٙٚدور البالغة فر تأدية ا غراض الدينية  (ٕ)
  . ٙٚالسابؽ  (ٖ)
  .( ٚسورة ا نىاؿ آية ) (ٗ)
  . ٜٛالنكت  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٔٓ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٔ)واالَّتصار " . 

إلػػر جانػػب مػػا فيػػو مػػف المػػـو والتعنيػػؼ المنبثػػؽ مػػف وىػػذا االلتصػػار 
، فيو حث وتنبيو  مر ما يرفع رايػة ديػنيـ ومػا  (ٕ)التعريض بكراىيتيـ لمقتاؿ 

 يكتب ليـ بو البقا  والَّمود .

وذلػػؾ فيمػػا أحسػػب ػ ىػػو المػػراد بقولػػػو   " ف ػػوكة السػػالح ىػػي التػػر 
 تبقػر " . 

 ومف كؿ ما سبؽ يتبيف ما يمي   

االستعارة  نده لـ تأت لمجرد نقؿ المىظ مف معنر إلر معنر    أف أٔالً 
نما ذلؾ النقؿ البد وأف يكوف لغرض كما ىو ػ مػف بعػد ػ  نػد أبػي ىػالؿ .  ، وا 

(ٖ) 

ذلؾ الغرض إما أف يكوف  رح المعنر وف ؿ اجبانة  نو ، أو تأكيده 
 (ٗ)والمبالغة فيو أو إيراده فر أسموب موجز . 

وفػػػر ىػػػذا مَّالىػػػة لمػػػا ذكػػػره اجمػػػاـ  بػػػد القػػػاىر الػػػذى بنػػػر فحػػػوى 
م ػػموف ا ترا ػػو  ميػػو  مػػر أف االسػػتعارة  نػػد أبػػي الحسػػف مقصػػورة  مػػر 

نقػؿ مجرد النقػؿ  مػر حػيف أنيػا  نػد اجمػاـ   " اد ػا  معنػر االسػـ لم ػ  ال 
 (٘)االسـ  ف ال   " . 

 موسػػػر ،   سػػػتاذنا الػػػدكتور   أبػػػوكمػػػا أف فػػػر ىػػػذا مَّالىػػػة أي ػػػًا 
                                                 

  . ٖٛٔدراسات حوؿ اج جاز البياني ، د   الحناوي  (ٔ)
  .، الييألة المصرية العامة لمكتاب  ٓٓ٘   ٜنار لم يل ر يد ر ا ينظر   تىسير الم (ٕ)
  . ٜٕ٘ينظر   كتاب الصنا تيف  (ٖ)
  . ٜٕ٘السابؽ  (ٗ)
  . ٖٗٗينظر   الدالألؿ  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٕٓ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذى ذكر أنو لـ يجد أحدًا يذكر لالسػتعارة غرً ػا واحػدًا ػ وىػو اجنابػة ػ سػوى 
 أبي الحسف .

كيؼ ذلؾ وأستاذنا يذكر أف ىذا الغرض " يتسع حتػر يسػتو ب مقالػة 
 (ٔ)القدما  والمحدثيف فر مقاصد ىذا ا سموب " ؟ . 

د فيػذكر مػا وأبيف فر مَّالىتنا لو وردنا لولػو أنو يعػو وأو ه مف ىذا 
 فر ذلؾ النقؿ مف التوكيد والمبالغة . الرُّمَّانييىيده كالـ 

يقوؿ   أثر تعقبو  مر ما ذكػره فػر لولػػو ػ تعػالر ػ   "  ػربت  مػييـ 
لـ يقؼ  ند ىذا الحػد مػف المغػزى أ نػي  الرُّمَّانيالذلػة " ، يقوؿ أستاذنا   " و 

حاطتيػػا بيػػ ـ ، وىػػذا حسػػف ، ولكػػف التوكيػػد والمبالغػػة فػػر لػػزـو الذلػػة ليػػـ وا 
ػػاني مػػع ذلػػؾ يسػػتوحي كممػػة "  ػػرب " ويسػػتَّرج منيػػا معنػػر االمتيػػاف  الرُّمَّ

  (ٕ)واجذالؿ والنقػص " . 

ببيػاف ا سػرار البالغيػة التػر أوردىػا آنىػًا يعػػد  الرُّمَّػانيًً   أف " ثاٍَاا
االسػتعارة فػر القػرآف مف أولألؾ الذيف أسيموا إلر حد كبير فػر تو ػيه جمػاؿ 

ر ذلؾ الجماؿ ؛ حيث  رض ليا مف جية إبراز غير المػألوؼ فػر صػورة وأسرا
براز ماال يدرؾ بالحاسػة إلػر مػا يػدرؾ بيػا ، والحػواس ليػا أىميتيػا  المألوؼ وا 

ر تعميػؽ المعنػػر فػػر الػػنىس وتػػأثيره فػػر ػة إلػػػفػر إدراؾ المعػػاني ، وىػػي وسيمػػ
 (ٖ) ار المعنر فر صورة م ولة راألعة " .ػي أداة جظيػب ، وىػالقم

 مػف مالحظػات فػر العمػة الجماليػة لػبعض  الرُّمَّػاني  أف ما ذكػره  ثانثاً 

                                                 
  . ٛٔٔينظر   اج جاز البالغي  (ٔ)
  . ٖٚٔالسابؽ  (ٕ)
  . ٛٚٔدراسات حوؿ اج جاز البياني د  المحمدي الحناوي  (ٖ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٓ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نكػػت ا سػػموب فػػر القػػرآف لػػد زاد فػػر ذلػػؾ  ػػف سػػابقيو ، وحػػاوؿ أف يىسػػر 
إحسػػاس الجمػػاؿ الػػذى فػػر ا سػػموب  مػػر  ػػو  نىسػػي إلػػر جانػػب الَّػػواص 

 أ.ىػ  (ٔ)المغوية وا دبية ا َّػرى " . 

                                                 
  . ٕٗ٘   ٖٕ٘لقرآف فر تطور النقد العربي أثر ا (ٔ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٗٓ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث انزاب 
اًَقزآًَ عُذ اإلياو " انخالؤو ان

َّ
ي
ُّ
 " انز

 بني
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل 

، " ولػػيس ىنػػاؾ فػػارؽ  (ٔ)الػػتالـؤ   " تعػػديؿ الحػػروؼ فػػر التػػأليؼ " 
كبير بيف النظػر إلػر تػالـؤ الحػروؼ فػر الكممػة والنظػر إلػر تػالـؤ الكممػة فػر 

 (ٕ)الكالـ " . 

الػتالـؤ و ػده مػف الظػواىر أىميػة ىػذا  ندما التىت إلر  الرُّمَّانيىذا و 
 الجمالية البارزة فر أسموب القرآف ، فإنو نظر إليو مف زوايتيف   

  مػػف َّػػالؿ الو ػػع التركيبػػي بػػيف الكممػػات وبع ػػيا ، ال مػػف  األٔىل
 (ٖ)حيث حركاتيا اج رابية ومرا اة القوانيف النحوية . 

وكاف لصده فر ذلؾ ىو تعديؿ الحروؼ فػر ىػذه الكممػات حتػر تسػمـ 
 (ٗ)رزيمة التنافر . مف 

  " با تبار  ػكمو العػاـ فػر و ػع المىظػة مكانيػا فػر الجممػة  انثاٍَت
 (٘)مف حيث الداللة  مر المعنر المراد . 

                                                 
  . ٜٗالنكت  (ٔ)
  . ٓٗٔاج جاز البالغي  (ٕ)
  . ٕٛٔ  ٕالنقد ا دبي د  صالح الديف  بد التواب  (ٖ)
  . ٕٛٔالسابؽ  (ٗ)
  . ٜٕٔالسابؽ  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٘ٓ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومف ثـ يكوف ىذا المدى البعيػد مػف التػأثير فػر النىػوس نتيجػة لػذلؾ 
 (ٔ)ألىاظو ومعانيو " . ا سموب المتالألـ فر 

  " والىاألػدة فػر  الرُّمَّػانيمف لػوؿ  (ٕ) ىذا ما استنبطو بعض الدارسيف
الكػالـ فػر السػمع ، وسػػيولتو فػر المىػظ ، وتقبػؿ المعنػر فػػر الػتالـؤ   حسػف 

 )*(.  (ٖ)النىس لما يرد  مييا مف حسف الصورة وطريؽ الداللة " 

ىذا ولـ يست يد ال يل  مػر ا وؿ منػو ػ فػر ىػذا البػاب ػ إال ب ػاىد 
والػذى ىػو     (ٗ)  َوَضُصْمػِسيػاضِػَصاِصػَحَغاْة ػ واحد فقط،وىو لولػو ػ تعالر 

" أحسف تأليىًا " بالحروؼ المتالألمة " مف لوؿ العرب   " القتؿ أتقر لمقتؿ " ، 
                                                 

  . ٜٕٔ ٕالنقد ا دبي د  صالح الديف  بد التواب  (ٔ)
  . ٜٕٔالسابؽ  (ٕ)
  . ٜٙالنكت  (ٖ)

 أما تقبؿ المعنر لو فر النىس فظاىر .  )*(
 (ٔ)وأما حسف الكالـ فر السمع ، وىو المقابؿ لتجنب الكراىة فر السػمع  نػد الَّطيػب 

، فػػإف المىػػظ مػػف لبيػػؿ الصػػوت ، والصػػوت منػػو مػػا تسػػتمذ الػػنىس سػػما و ومنػػو تػػأتكره 
  (ٕ)سما و . 

، وذلػؾ أد ػر  (ٖ)ف حروفػو وأما السيولة فر المىظ فذلؾ ما يبػدو مػف يسػر االنتقػاؿ بػي
 إلر لبوؿ النىس لػو .

أما صعوبة المىظ فذلؾ ما ين أ مف تنافر حروفو ، وما يترتب  مر ذلؾ مف الثقػؿ  مػر 
 ، وذلؾ أد ر إلر أف تنىر النىس منو .  (ٗ)المساف  ند النطؽ 

 .  ٙٔ،  ٘ٔاجي اح متف البغية  (ٔ)
 . ٙٔ،  ٘ٔالسابؽ  (ٕ)
، الطبعػػة ا ولػػر  ٗ٘ر القػػرآف الكػػريـ د  محمػػد إبػػراىيـ  ػػادي البالغػػة الصػػوتية فػػ (ٖ)

 ـ . ٜٛٛٔىػ   ٜٓٗٔ
 .  ٕٔينظر   اجي اح  (ٗ)

  .( ٜٚٔسورة البقرة آية ) (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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و مة ذلؾ  نده " أف الَّروج مف الىا  إلر الػالـ أ ػدؿ مػف الَّػروج مػف الػالـ 
الحػا  أ ػدؿ  إلر اليمزة لبعد اليمزة مف الالـ ، وكذلؾ الَّروج مف الصػاد إلػر

 (ٔ)مف الَّروج مف ا لؼ إلر الالـ ".

فمنػو ػ أي ػًا ػ اتآيػة التػر معنػا ، والتػر ىػي أكثػر فػر ػػ وأمػا الثػاني 
الىاألدة مف لوؿ العرب ، والسػبب فػر ذلػؾ أف لػوؿ ار ػ تعػالر ػ " فيػو كػؿ مػا 

" ، وزيػادة معػاف حسػنة ، منيػا   إبانػة  القتؿ أتقػر لمقتػؿفر لوليـ   " 
كره القصػػاص ، ومنيػػا   إبانػػة الغػػرض المرغػػوب فيػػو لػػذكره الحيػػاة ، العػػدؿ لػػذ

 (ٕ)ومنيا االستد ا  بالرغبة والرىبة لحكـ ار بو " . 

ف كثر  نده االست ياد  مر الثاني   كما ىػو وا ػه  بيد أف ال يل وا 
ػ باج افة إلر آية القصاص ػ مف  واىد االستعارة والت بيو دوف ا وؿ الذى 

ر و زيز ، فمرجع ذلؾ ػ فيما أحسب ػ إلر صعوبة مسمكو ، ودلة ىو  نده ناد
مأَّذه ، وأنو البػاب الواسػع الػذى تنقطػع دونػو ا فيػاـ ، َّاصػة وأف المػتالألـ 

ف كػاف فػر الثػاني  (ٖ)فر الطبقػة العميػا  نػده ىػو القػرآف كمػو  ، بيػد أفَّ ىػذا وا 
 صعبًا فىي ا وؿ منو أصعب .

اب إلر تأمؿ كؿ دارس وتتبعو فػر كػؿ وكأنر بال يل يريد أف يىته الب
موطف فر الكتاب العزيز ، تػأماًل يقػـو  مػر مرا ػاة مَّػارج الحػروؼ والك ػؼ 

  ف مواطف ا تداليا وسر جماليا فر التأليؼ .

وىذا أمر ليس باليسػير ، فقػد يم ػي فيػو الباحػث ال ػيور وال يجنػي 
لرافعػي ػ رحمػو ار منو إال السطور ، حتر إنؾ لتجد واحدًا مف أمثاؿ العالمػة ا

                                                 
  . ٛٚالنكت  (ٔ)
  . ٚٚالسابؽ  (ٕ)
  . ٜ٘السابؽ  (ٖ)
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ليتجاوز ىذا إلر تالـؤ الحػروؼ ال مػف حيػث ػ ال يقؼ  ند ىذا الحد ، بؿ إنو 
مَّارجيػػا ، وأصػػواتيا وصػػىاتيا ػ فحسػػب ػ بػػؿ وحركاتيػػا أي ػػًا ، ومػػدى 

 (ٔ)مال متيا لمداللة المعنوية فر التأليؼ . 

يقوؿ   " ولما كاف ا صؿ فر نظـ القرآف أف تعتبر الحروؼ بأصواتيا 
وحركاتيا وموالعيا مف الداللة المعنوية استحاؿ أف يقػع فػر تركيبػو مػا يسػوغ 

كممػػػة زاألػػػدة ، أو حػػػرؼ م ػػػطرب ، أو مػػػا يجػػػرى مجػػػرى الح ػػػو الحكػػػـ فػػػر 
 (ٕ)واال تراض " . 

وبعد ، فبناً   مر ما ذكػر مػف فواألػد ، ومػا سػبقيا مػف تعريػؼ ، ومػا 
سػيف المحػدثيف مػف أف تالىا ػ فيما است يد ػ مف تعميؽ ومػا  ػده بعػض الدار 

مظير جماليا ال يقتصر  مر الػتالـؤ بػيف ا لىػاظ ومعانييػا فحسػب ، بػؿ إنػو 
حكاـ التأليؼ .   (ٖ)ليتجاوز ىذا إلر ظاىرة أَّرى وىي إبداع النظـ وا 

                                                 
  .وما بعدىا ٔٛٔينظر   إ جاز القرآف ، ص    (ٔ)
  . ٜٔٔإ جاز القرآف لمرافعي  (ٕ)
  . ٕٚٔ،  ٜٔٔ ٕينظر   النقد ا دبي د  صالح  بد التواب  (ٖ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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 املبحث اخلايس
اًَانفٕاصم انقزآٍَت عُذ اإلياو " 

َّ
ي
ُّ
 " انز

 بني 
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل 

ػػانيد " الىواصػػؿ  نػػ "   " حػػروؼ مت ػػاكمة فػػر المقػػاطع توجػػب  الرُّمَّ
 (ٔ)حسف إفياـ المعاني " . 

وبالتأمػػؿ فيمػػا ذكػػر ال ػػيل مػػف تعريػػؼ ليػػذه الظػػاىرة الجماليػػة فػػر 
 أسموب القرآف يتبيف أمراف  

  أف الت ػػػاكؿ ال يقتصػػػر  مػػػر مجػػػرد المىػػػظ ؛ إذ لػػػو كػػػاف أمػػػرًا  األٔل
فػر التعريػؼ ، ولمػا كػاف موجبػًا ػ فػر  لىظيػًا بحتػا اللتصػر  مػر ال ػؽ ا وؿ

 قو الثاني ػ لذلؾ الحسف فر ذلؾ اجفياـ ، وىذا إف دؿ فإنما يدؿ  مػر أنػو " 
 (ٕ)جز  جوىري فر الداللة  مر المعنر " . 

  إذا ما أ يؼ إلر ىذا لولػو   " وفواصؿ القػرآف كميػا بالغػة  انثاًَ
اج إلييػا فػر أحسػف صػورة وحكمة ؛  نيا طريؽ إلر إفياـ المعػاني التػر يحتػ

ألػػوؿ   إذا أ ػػيؼ إلػر حسػػف إفيػاـ المعػػاني ، أحسػػف ،  (ٖ)بيػػا  مييػا " يػدؿ 
                                                 

  . ٜٚالنكت  (ٔ)
ىذا مىاد مف تعميؽ أستاذنا د  أبو موسر ،  مر لوؿ اجماـ فر السجع الذى اسػتد اه  (ٕ)

المعنر وطمبو " ال تبغي بو بداًل ، وال تجد  نو حوال " . ينظر   مػدَّؿ إلػر كتػابي  بػد 
ىػػ ٛٔٗٔ، ف   مكتبػة وىبػة ، الطبعػة ا ولػر  ٕ٘ٔسر ، ص   القاىر ، أ.د  أبو مو 

  . ٔٔـ ، أسرار البالغة ، ص   ٜٜٛٔ  
  . ٜٛالنكت  (ٖ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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 صورة يدؿ بيا  مييا ، تبيف أنو الكالـ الذى بدأ فيو الحسف مف الجيتيف . 

كمػػا أف المتأمػػؿ فيمػػا ذكػػر ال ػػيل مػػف فواألػػد لمىواصػػؿ والتػػر فييػػا   
حسػػف فييػػا لػػد تجػػاوز داألػػرة المعنػػر ، يجػػد ال (ٔ)"تحسػػيف الكػػالـ بالت ػػاكؿ " 

 والمىظ إلر داألرة النظـ . 

ػ أما ا ثر النىسي فيو   " .. أف المغة بما ليا مف ناحيتيف .. " ىمػا 
  ناحيػة المىػػظ ، وناحيػة المعنػػر ، ليػػا ػ أي ػًا ػ ذلػػؾ الطػابع الموسػػيقي بمػػا 

،  ت تمؿ  ميو الكممة مف حركات ، وسكنات ، وحروؼ تمد ، وحػروؼ ال تمػد
كؿ ذلؾ وغيره يترؾ فر النىس أثرًا متنػوع ا و ػاع .. ، بجانػب مػا تػوحي بػو 

 (ٕ)إلر النىس مف المعاني وا فكار .. " . 
ىػػذا باج ػػافة لمػػا أف الكممػػات " .. إذا تتابعػػت .. وىػػي  مػػر حالتيػػا 
تمػػؾ بحسػػيا وجرسػػيا ولػػيف مَّارجيػػا ، أو تتابعػػت بىَّامػػة ألىاظيػػا ولوتيػػا 

تكػوف صػػورة تصػحبيا موسػيقاىا ، ومػػف ثػـ يسػتجيب الىعػػؿ وجزالتيػا ، فإنيػا 
والوجداف لدا ييا ثـ ال تمبث أف تصحبيا موالػؼ نىسػية متػأثرة بيػا ، منىعمػة 
بيػػا مػػف ر ػػا واطمألنػػاف وىػػدو  إذا كػػاف اجيقػػاع  ػػذبًا وىادألػػًا نا مػػًا ، ولػػد 
ينعكس ا ثػر فيكػوف الىػزع واال ػطراب إذا كػاف اجيقػاع غميظػًا صػاَّبًا يقػذؼ 

 (ٖ)بالصوا ؽ والر ود " . 

                                                 
  . ٜٜالنكت  (ٔ)
  . ٙٚٔ  ٕالنقد ا دبي د  صالح  بد التواب (ٕ)
  . ٙٚٔ  ٕالسابؽ (ٖ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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ػػانيوأحسػػب أف  ػػيألًا مػػف ىػػذا ينسػػحب  مػػر كػػالـ  ػ  مػػر سػػبيؿ  الرُّمَّ
ف لػـ يىصػه  نػو فيمػا  اججماؿ ػ فيما يوجبو ذلؾ الحسف فر ذلػؾ اجفيػاـ ، وا 
است يد بو مف أي الذكر الحكيـ سوا  ما جا  منو  مر الحػروؼ المتجانسػة 

َُّةػػػػػػػط ػَطاػََػكما فر لولػو ػ تعالر ػ    ِِْص ََُْنػِضَتِذاَػآػِ االَّػَتا ظَزِضَظااػَرَضْغاَكػاضُػا
ٍُػ ، ولولػو ػ تعػالر ػ    (ٔ)  ضَِّطنػَغْخَذآ ُِػَوِصَتاٍبػطَّْداُطو ، أو  (ٕ)  َواضطُّو

، كالميـ مف النوف فر لولػو ػ تعػالر ػ  )*(ما جا  منو  مر الحروؼ المتقاربة 
   َِّحغِمػَطاِضِكػَغْو َّْحَطِنػاض أو كالػداؿ مػع البػا  فػر لولػػو ػ   (ٖ) ِمػاضادؼغِنػػاض

َُِْنػاضَطِجغاادِػ قػ تعػالر ػ    ًُػطؼااِظُؼْمػَسَػاااَلػػػػَواِضُػا ِِ َبااْلػَرِجُباواػََنػَجاااََُعمػطُّظا
َِاػَذْيًَػَرِجغًب ُُوَنػَع  (٘).  (ٗ) ػاضَصاِس

الميػػـ إال مػػا ذكػػره مػػف  مػػة حسػػنة فػػر الثػػاني منيمػػا ػ  مػػر سػػبيؿ 
نما حسف فر الىواصؿ الحروؼ المتقاربػة اججماؿ ػ دو ف ا وؿ فر لولػو   " وا 

؛  نػػػو يكسػػػب الكػػػالـ مػػػف البيػػػاف مػػػا يػػػدؿ  مػػػر المػػػراد فػػػر تمييػػػز الىواصػػػؿ 
 (ٙ)والمقاطع لما فيو مف البالغة وحسف العبارة " . 

                                                 
  .( ٖ   ٔسورة طػو اتآيات ) (ٔ)
  .( ٕ،  ٔسورة الطور اتآيتاف ) (ٕ)

لمػراد بالتقػارب ىينػا ػ التقػارب فػر الصػىة ال فػر المَّػرج . ينظػر    ػرح ا )*(
 ، مطبعة ا زىر ال ريؼ . ٖٖ،  ٕٙطيبة الن ر البف الجزري ، ص   

  ( .ٗ،  ٖسورة الىاتحة اتآيتاف ) (ٖ)
  .( ٕ،  ٔسورة ؽ اتآيتاف ) (ٗ)
  . ٜٛالنكت  (٘)
  . ٜٛالسابؽ  (ٙ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ
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 وىينا أمراف ينبغي التنبيو  مييما   

ني منيمػا   نص ال ػيل  مػر  مػة حسػنة وسػر جمالػو فػر الثػا األٔل
دوف ا وؿ ، وكأنو بيذا ي ير إلر أف ما يكتنؼ الكالـ مف البياف .. إلل فيما 

نمػا الػذى ي ػكؿ أمػره ىػو ال ػرب تماثمت  حروفو أمر مف الو وح بمكػاف ، وا 
الثاني ، وكأنو بيذا يريد أف يقوؿ   إف ما يكتنؼ ىذا ال رب مف البياف مػاال 

 عؿ مو ع الىصمة فيو . يقؿ لميمو ػ  ما تجانست حروفو ػ وال يج

  رغـ أف ال يل ذكر فر تىسير ىذه الظػاىرة   " أنيػا حػروؼ  انثاًَ
مت اكمة فر المقاطع توجب حسف إفياـ المعػاني " إال أنػو لػـ يىصػه لنػا  مػا 
أوجبو ذلؾ الت اكؿ مف ذلؾ الحسف فيما است يد بػو مػف آي الػذكر الحكػيـ ، 

ر أثرىا فر النىس حتر ولػو  ػف ولـ يك ؼ لنا  ف سر جماليا ، ولـ ي ر إل
طريؽ اجيحا  ، ف اًل  ف أنو لـ يذكر ما جػا   ميػو الػنظـ القرآنػي ومػا كػاف 

، فمػـ يقػؿ مػثاًل   " ولػو لػاؿ " إال تػذكر  (ٔ)يمكف أف يرد  ميو كما ىي  ادتو 
لمف يَّاؼ " لكاف بميغًا وأبمغ منو لىظ القرآف .. وكذا لو لػاؿ " يػـو الجػزا  .. 

 وىكذا " .

 ويجاب  ف ذلؾ بأمريف   

  أف " يَّ ػػر " جػػا   مػػر ا لػػؼ المقصػػورة الػػذى جػػا  سػػابؽ  األٔل
اتآيػػات والحقيػػا  ميػػو ، فمػػو جػػا  " يَّػػاؼ " فػػر موطنػػو لكػػاف كالمػػا نالصػػا ، 

 (ٕ)ولصار كال ي  المعوز لمذى يحتاج إلر تماـ . 

                                                 
  .ف ىذا البحث انظر   الت بيو واالستعارة م (ٔ)
 ـ. ٕ٘ٓٓار ني ة مصر ، د ٖٚينظر   مف بالغة القرآف د  أحمد أحمد بدوي ، ص (ٕ)
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سػػورة طػػػو  مػػر نسػػؽ   لعػػؿ السػػر فػػر مجػػي  الىاصػػمة فػػر  انثاااًَ
ػ مف اليقػيف الصػادؽ بعظمػة  ىو التالـؤ مع ما  ميو حاؿ النبي ػ سابقتيا 

، ومػػع مػا  ميػػو حػاؿ المتػػذكر أي ػًا ػ ومػا يعتريػػو مػف َّػػوؼ  (ٔ)مػف يَّ ػاه 
، وىذا بَّالؼ لىػظ الَّػوؼ  (ٕ)ي وبو تعظيـ  ف طريؽ  ممو بما يَّ ر منو 

 (ٖ)الذى يحدث  ف تسمط بالقير واجرىاب . 

ف كاف الَّا ػي لويػًا ، أمػا  كما أف الَّ ية تكوف مف  ظـ المَّ ر وا 
ف كاف المَّوؼ أمرًا يسيرًا ..   (ٗ)الَّوؼ فيكوف مف  عؼ الَّاألؼ وا 

ػػانيػػػ ومػػف المتجػػانس ػ أي ػػًا ػ  نػػد   ؽ   ػا سبػػػ مػػر نحػػو مػػ الرُّمَّ
ٍُ ُِػَوِصَتاٍبػطَّْدُطو ، ومجي  الىاصمة فيو  مر حرؼ اليا  التػر  (٘)  َواضطُّو

 يسػتقر  نػد النطػؽ بيػا فػر مو ػع ، وولو يػا بعػد ال (ٙ)تجعؿ طرؼ المساف 
يثارىا  مر كتاب " مرلـو " مثاًل مما ينب  بعد  حرؼ المد والميف وىو الواو ، وا 
ذلؾ اجمياؿ  ف ذلؾ الولع المزلزؿ  مػر تمػؾ ا نىػس المَّالىػة لمػنيج ار ، 
 ف اًل  ما ينتابيا مف ذلؾ اال طراب العنيػؼ فػر ذلػؾ اليػوؿ المىػزع الػذى ال
تجد فيو تمؾ ا نىس ما يدفع ذلؾ  نيا بػالتحض يقمػؿ الجبػاؿ  ولجػج البحػار 

                                                 
، ط   دار  ٕٙٔاج جاز البياني لمقرآف د   األ ة  بػد الػرحمف بنػت ال ػاط  ، ص    (ٔ)

  .المعارؼ ، ط   ثانية 
  . ٘٘ٔينظر   المىردات لمراغب ا صىياني  (ٕ)
  . ٕٕٙاج جاز البياني  (ٖ)
، دار  ٛٚ   ٗالبرىاف فر  مـو القرآف لمزرك ي ، تحقيؽ   محمد أبػو الى ػؿ إبػراىيـ  (ٗ)

  . ٕٓٔالتراث ، ويراجع ما سبؽ أي ًا فر البحث البالغي ص 
  .( ٕ،  ٔسورة الطور اتآيتاف ) (٘)
ىػػػ   ٗٓٗٔ، مطبعػػة ا مانػػة  ٚٗينظػػر   أصػػوات المغػػة العربيػػة  د   يػػد الطيػػب ، ص (ٙ)

  . ـٖٜٛٔ
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 (ٔ)ور . ػ.. ، بؿ الوصوؿ إلر السقؼ المرفوع ، ودَّوؿ البيت المعم

وأمػػا مجػػي  الىاصػػمة  مػػر حػػروؼ النػػوف فػػر " مالػػؾ يػػـو الػػديف " ، 
يثارىا  مر " الجزا  " فمعمو مما ينب   ف ذلؾ الرفؽ المتالألـ مع تمؾ الرأفػة  وا 

المنبثقة مف لىظ " الرحيـ " فر ذلؾ المقاـ الذى يتى ؿ فيو الحؽ ػ جؿ جاللو 
ػ بذلؾ اجنعاـ وىػذا بَّػالؼ لىػظ الجػزا  الػذى ي ػعر فيػو ال ػغط  مػر اليمػزة 

 (ٕ)بتمؾ ال دة المنبثقة مف إلامة  دؿ ار فييـ فر ذلؾ اليـو . 

حػرؼ المتقػارب أما آية " ؽ " فإف الذى سػوغ مجػي  الىاصػمة  مػر ال
فر "  جيب " ، وسبقيا بحرؼ المد والميف ىو استبعاد منذر مػنيـ وىو البا  

 (ٖ)ينذرىـ بما أنزؿ  ميو فر ذلؾ الكتاب المجيد . 
كذلؾ لـ يذكر ال يل سػبب  ػدوؿ القػرآف  ػف جريػو  مػر سػنف واحػد 
فيمػػا تماثمػػت حروفػػو أو تقاربػػت فػػر المقاطػػػع ، ولػػػد أبػػػاف  نػػػو ابػػف سػػناف 

ولمػػا   (ٗ)ىاجي فر ا وؿ منيمػا لمػا فيػو مػف التكمػؼ والتصػنع واالسػتكراه الَّ
فػػػر الطبػػع مػػف الممػػؿ إذا تابعػػو  مػػر وتيػػرة واحػػدة ، ولػػػذا وردت بعػػض آيػػات 
القرآف متماثمة ، وبع يا غير متماثمة " ، وي ؼ بعض الدارسيػػف المحػدثيف 

أف تغييػر المثيػر  لولو   " .. ولعػؿ مػرد ذلػؾ كمػو إلػر لا ػدة نىسػية مؤداىػا  
يد و إلر تجدد االنتبػاه .. ، ومػف ثػـ كػاف القػرآف متمػػوًا  مػػر طػوؿ الػتالوة ، 

تنتيػػي مسػػمو ًا ال تمجػػو اتآذاف ، غ ػػًا ال يَّمػػؽ  مػػر كثػػرة الػػرد و جيبػػًا ال 
 جاألبػػو ، وال يكػػاد يتتبػػع اجنسػػاف آياتػػو المحكمػػات إال ويطمػػب منيػػا المزيػػد ، 

                                                 
  . ٓٙ٘   ٗٔالتىسير الكبير  (ٔ)
  . ٕٔٔفر البحث البالغي  (ٕ)
  . ٕٕٔالسابؽ  (ٖ)
، دار الكتب العممية بيروت ، ط أولػر  ٗٚٔينظر   سر الىصاحة البف سناف الَّىاجي  (ٗ)

  .ـ ٕٜٛٔىػ   ٕٓٗٔ
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 (ٔ)ؿ " . ػقاع الصوتي الجميوىي تأتي  مر أ مر نسؽ اجي

                                                 
  . ٖٛٔ  ٕالنقد ا دبي د  صالح  بد التواب (ٔ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٘ٔ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث انسادس
اًَانخجاَس انقزآًَ عُذ اإلياو " 

َّ
ي
ُّ
 " انز

 بني
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل 

ػػاني" .. ثػػـ ينتقػػؿ "  " ليطػػرؽ بػػاب التجػػانس ، وىػػو يقصػػد بػػو    الرُّمَّ
الجنػػاس و التجنػػيس المىظػػي الػػذى يحػػدث لػػذة فػػر أسػػماع السػػامعيف نتيجػػة 

 (ٔ)لمىظية كما يحدث تىكرًا وتأماًل يجوؿ فيو العقؿ كؿ مجاؿ " . لمم ابية ا

فيبػػدأ بتعريىػػو لػػاألاًل   " تجػػانس البالغػػة   ىػػو   بيػػاف بػػأنواع الكػػالـ 
 (ٕ)الذى يجمعو أصؿ واحد فر المغة " . 

 وىذا النوع مف التعبير المىظي ييدؼ إلر ناحيتيف   

نسػػجاـ فػػر الػػنغـ   صوتيػػػة ، وىػػي   تػػوفير نػػوع َّػػاص مػػف اال  األٔىل
، وذلػػؾ ػ فيمػػا أحسػػب ػ ممػػا ين ػػأ  ػػف التجػػاوب  (ٖ)والتقػػارب فػػر ا صػػوات 

الموسيقي بيف الكممػات ، والػذى ال ػؾ فيػو أف " التجػاوب الموسػيقي الصػادر 
تماثؿ الكممات تمػاثاًل كػاماًل أو نالصػًا تطػرب لػو ا ذف ، وتيتػز لػو أوتػار  ف 

 (ٗ)القموب ".

                                                 
  . ٘ٗٔالمباحث البالغية د  العمري  (ٔ)
  . ٜٜالنكت  (ٕ)
  . ٕٗٗأثر القرآف فر تطور النقد العربي  (ٖ)
، ف    ٖٗٗ   َّٕصاألص التعبير القرآنػي وسػماتو البالغيػة د   بػد العظػيـ المطعنػي  (ٗ)

  .ـ ٕٜٜٔىػ   ٖٔٗٔمكتبة وىبة ، ط   أولر 



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٙٔ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" سر ة االسػتد ا  المىظػي لممعنػر المػراد ىي     معنويػة ، و  انثاٍَت
 (ٔ)التعبير  نو " . 

وذلؾ ػ فيما أحسب ػ ما يمتقي وما ذكره اجماـ  بػد القػاىر فػر فاألدتػو 
 (ٕ)المعنوية ، وىي   " حسف اجفادة مع أف الصورة صورة التكرير واج ػادة " 

؛ إذ  (ٖ)، والمناسػبة  " فػر كػال القسػميف   المزاوجػة الرُّمَّػاني، وىو ما أراده " 
َسَطِنػاْرَتَدىػ المعروؼ أنو ليس المراد بػ   " اال تدا  " فر لولػو ػ تعالر ػ   

نما المراد   جزا   (ٗ)  ...ػاآلغظَرَضْغُصْمػَساْرَتُدواػَرَضْغِ ػ ىذا المعنر نىسو ، وا 
 اال تدا  القصاص مثاًل ، ولكف النظـ القرآني را ػر سػر ة االسػتد ا  ليحقػؽ
سر ة القصاص مع العدالة ، فجانس بػيف المىظػيف ليحقػؽ المعنيػيف   سػر ة 

 (٘)استد ا  المعنر ، وتوكيد العدالة والمساواة " . 

يقوؿ اجماـ فر لولػو ػ تعالر ػ   " فا تدوا  ميػو "   " .. أي   جػازوه 
بمػا يسػػتحؽ  مػػر طريػػؽ العػػدؿ ، إال أنػو اسػػتعير لمثػػاني لىػػظ اال تػػدا  لتأكيػػد 

اللة  مر المساواة فر المقدار ، فجا   مػر مزاوجػة الكػالـ لحسػف البيػاف " الد
 .(ٙ) 

ُُواػ ده ػ أي ػًا ػ لولػػو ػ تعػالر ػ   ػة  نػػاس المزاوجػػومػف جنػ  َوَطَصا

َُػاضضَُّ  ُِغَنػ َوَطَص ُُػاضَطاِص  .  (ٚ) َواضضَُّ ػَخْغ
                                                 

  .  ٖٗٗ   َّٕصاألص التعبير القرآني وسماتو البالغية د   بد العظيـ المطعني  (ٔ)
  . ٚ، وأسرار البالغة  ٕٗٗأثر القرآف فر تطور النقد العربي  (ٕ)
  . ٜٜينظر   النكت  (ٖ)
  .( ٜٗٔسورة البقرة اتآية ) (ٗ)
  . ٕٗٗاثر القرآف فر تطور النقد العربي  (٘)
  . ٜٜالنكت  (ٙ)
  .( ٗ٘سورة آؿ  مراف آية ) (ٚ)
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سػـ يقوؿ   " أي   جازاىـ  مر مكرىـ ، فاستعير لمجزا   مػر المكػر ا
 (ٔ)المكر لمداللة  مر أف وباؿ المكر راجع  مييـ ومَّتص بيـ " . 

، وىػي  نػد ال ػيل    (ٕ)أما القسـ الثاني مف المجانس ىو المناسبة 
 (ٖ)"تدور فر فنوف المعاني التر ترجع إلر أصؿ واحد " . 

َُُسواػػػ وذلؾ  مر نحو ما است يد بو فر لولػػو ػ تعػالر ػ    ُثامَّػاظَصا
ََُفػاضضَّ  . (ٗ) ُ ػُشُضوَبُؼمػَص

يقػػوؿ   " فجػػونس باالنصػػراؼ  ػػف الػػذكر صػػرؼ القمػػب  ػػف الَّيػػر ، 
وا صؿ فيو واحد وىو   الذىاب  ف ال   ؛ أما ىـ فذىبوا  ػف الػذكر ، وأمػا 

 (٘)لموبيـ فذىب  نيا الَّير " . 

 وُبَغَخاُسوَنػَغْوطّاػَتَتَػضَُّبػِسغِ ػاضُػُض ومنو ػ أي ًا ػ لولػو ػ تعالر ػ   

ُُ  .  (ٙ)  َواَِّْبَصا
يقػػوؿ   " فجػػونس بػػالقموب التقمػػب ، وا صػػؿ واحػػد ، فػػالقموب تتقمػػب 

 (ٚ)بالَّواطر ، وا بصار تتقمب فر المناظر ، وا صؿ   التصرؼ " . 

است ػػيد بيػػا ال ػػيل  مػػر تجػػانس المناسػػبة ػػػ وثالػػث الموا ػػع التػػر 

                                                 
  . ٜٜالنكت  (ٔ)
  . ٓٓٔ السابؽ (ٕ)
  . ٓٓٔالسابؽ  (ٖ)
  .( ٕٚٔسورة التوبة آية ) (ٗ)
  . ٓٓٔالنكت  (٘)
  .( ٖٚسورة النور آية ) (ٙ)
  . ٓٓٔالنكت  (ٚ)
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ُؼَبا لولػو ػ تعالر ػ     .  (ٔ)   ُِْبيػاضصََّدَشاِتَوُغ َغْطَحُقػاضضَُّ ػاض
يقػػوؿ   " فجػػونس بإربػػا  الصػػدلة ربػػا الجاىميػػة ، وا صػػؿ واحػػد وىػػو 

 (ٕ)الزيادة إال أنو جعؿ بدؿ تمؾ الزيادة المذمومة زيادة محمودة " . 

 وىينا أمراف ينبغي التنبيو  مييما  

  أنػػو لمػػا كػػاف المقصػػود ا صػػمي مػػف الجنػػاس ىػػو البيػػاف فقػػد  األٔل
 ر صدر مراده منو . جعمو ف

  أنو لما كاف المقصود ا صمي مف الجناس ىو البياف بأصػؿ  انثاًَ
 الكالـ الذى يجمعو أصؿ واحد فر المغة ، فقد أدَّؿ فيو ما ليس منو .

فجعؿ منو تجانس المزاوجػة الػذى ىػو مػف وادي الم ػاكمة أو المجػاز 
 (ٖ)المرسؿ . 

 ولػػػو ػ تعػػالر ػ   ؾ وسػػابقو مػػف تعميقػػو  مػػر لػر ذلػػػوال أدؿ  مػػ
 مػر طريػؽ العػدؿ ، إال ، يقوؿ   " فجازوه بما يسػتحؽ  (ٗ) َساْرَتُدواػَرَضْغِ ػ

أنػو اسػػتعير لمثػػاني لىػػظ اال تػػدا  لتأكيػػد الداللػػة  مػػر المسػػاواة فػػر المقػػدار ، 
 (٘)فجا   مر مزاوجة الكالـ لحسف البياف " . 

أتػر منابو أف لو ولكف ما البيػاف ؟ وما جية حسنو ؟ وىؿ كاف ينوب 
التعبير   " فجازوه " أو " فعػالبوه " ؟ وىػؿ كػاف يبمػغ فػر الحسػف والتػأثير فػر 

 النىس ذلؾ المبمغ ؟
                                                 

  .( ٕٙٚسورة البقرة آية ) (ٔ)
  . ٓٓٔالنكت  (ٕ)
  . ٕٛٔ،  ٕٚٔينظر   فر البحث البالغي  (ٖ)
  .( ٜٗٔسورة البقرة آية ) (ٗ)
  . ٜٜالنكت  (٘)
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 البياف ىنا ىو تأكيد الداللة  مر المساواة فر المقدار .

أما جية حسنة فيي فػر ذلػؾ االسػتد ا  المىظػي لػذلؾ المعنػر المػراد 
ة والمسػػاواة فػػر ذلػػؾ الجػػزا  والػػذى التعبيػػر  نػػو .. وىػػو تحقيػػؽ تمػػؾ العدالػػ

يتبػػادر منػػو إلػػر الػػذىف ذلػػؾ القصػػاص .. ، والػػذى ال ينػػوب منابػػو فجػػاوزه أو 
فعالبوه ، و مر فرض أنو ينوب منابو ػ وحا ا ار وكال ػ فإنو ال يؤذف بالعػدؿ 

 كما آذف ذلؾ االستد ا  مف إبانة العدؿ  ف طريؽ القصاص .

لىػظ اال تػدا   مػر الجػزا  ػ ىينػا ػ إف الحػؽ ػ جػؿ جاللػو ػ لػد أطمػؽ 
ف كػػاف مباحػػًا إال أنػػو ىػػو اتآَّػػر جريمػػة ينبغػػي  لمداللػػة  مػػر أف رد الجػػزا  وا 

 (ٔ)لمعالؿ أف يترفع  نيا . 
إف الػنظـ المعجػز مػا أطمػؽ ال تػدا   مػر الجػزا  ػ ىينػا ػ إال لت ػيؽ 

صػىه داألرة العدؿ وتتسع داألرة الى ؿ ، وذلؾ أد ر لممعتدي  ميو أف يعىو وي
. 

ػ ولذا فقد تآزرت داللة التركيب فر اجفصػاح  ػف ذلػؾ ، فقيػده بقولػػو 
 يالمقدار فػ  ميكـ " ، لػ " ي مؿ المماثمة في تعالر ػ بعده   " بمثؿ ما ا تدى

لػػـ ولػػف يمكػػف  ال ػػير الحػػراـ ، أو البمػػد الحػػراـ ، وىػػذا مػػا يا حػػواؿ ككونػػو فػػ
  " واتقػوا ار " ، وذلػؾ  نػو لمػا اال تدا  فيقوؿ  يتحقيقو ثـ يأمر باالتقا  ف

كاف  أف المنتقـ أف يكوف  ػف غ ػب وكػاف ذلػؾ مظنػة اجسػراؼ ، فقػد أمػره 
بػػأال يتجػػاوز الحػػد ثػػـ لػػاؿ   " وا ممػػوا أف ار مػػع المتقػػيف" ، وافتتػػاح الكػػالـ 
بكممػة " ا مػػـ " ومػػا فييػػا مػػف االىتمػػاـ ، فػػإف لولػػؾ فالَّطػػاب " ا مػػـ " إ ػػالـ 

لممَّاطب ، وىؿ ىناؾ أىـ مػف لولػػو   " مػع المتقػيف " ؟ ،  بأىمية ما سيمقر
مػا أف  والمعيػة ػ ىنػا ػ إمػا أف تكػوف مجػاز فػر اج انػة بالنصػر والولايػة .. وا 

                                                 
  . ٖٖٓفة الصور البيانية د  بسيوني  ر  (ٔ)
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 " .  (ٔ)يجعميـ محؿ  نايتو 

ف  أل ت فتأمؿ التعبير  ف الجزا  بمىػظ المكػر فػر لولػػو ػ تعػالر ػ   ػوا 
 ُُوا َُػاضضَّا ُػػ َوَطَص ومػا فيػو مػف اجيػذاف بػأف وبػاؿ مكػرىـ راجػع ،  (ٕ)   َوَطَصا

إلييـ ومَّتص بيـ ، كما لاؿ ال ػيل اجمػاـ ، ىػذا البيػاف الػذى ال يػنيض بػو 
التعبير بمىظ الجزا  ؛ إذ كيؼ ينيض بو وىو مف مطمؽ الجزا  ؟ و مر فرض 
أنو جزا  َّػاص فػر تمػؾ الحػاؿ فيػؿ يك ػؼ لنػا  مػا آؿ إليػو أمػرىـ مػف ذلػؾ 

 الَّذالف ؟

بػػػالطبع   ال ، إف معرفػػػة ذلػػػؾ تتولػػػؼ  مػػػر معرفػػػة معنػػػر  الجػػػواب ،
 المكر ، وما ىو مكرىـ ؟ وما ىو مكر ار بيـ ؟ وىؿ يستوياف مثال ؟

يقوؿ ال يل الرازي   " أصؿ المكر فر المغة السعي بالىساد فر َّىيػة 
. " 

أمػػا مكػػرىـ يعيسػػر فيػػو أنيػػـ ىمػػوا بقتمػػو ، وأمػػا مكػػر ار بيػػـ فىيػػو 
 وجوه   

" أف الحػػوارييف كػػانوا اثنػػر   ػػر وكػػانوا مجتمعػػيف فػػر بيػػت    يُٓااا
منافؽ رجؿ منيـ ودؿ الييودي  ميو ، فألقر ار  بيو  ميػو ورفػع  يسػر ، 
فأَّػذوا ذلػؾ المنػافؽ الػذى كأنػو مػنيـ ولتمػوه وصػمبوه  مػر ظػف أنػو  يسػر ػ 

، و ندألػذ لػالوا إف كػاف ىػذا  (ٖ) ميػو السػالـ ػ فكػاف ذلػؾ ىػو مكػر ار بيػـ " 
ف كاف ىذا  يسر فأيف صاحبنا ؟ .  صاحبنا فأيف  يسر ؟ وا 

يقػػوؿ ال ػػيل سػػيد لطػػب   " .. الم ػػاكمة ىػػذا فػػر المىػػظ ىػػي وحػػدىا 
                                                 

  . ٕٕٔ،  ٕٔٔ   ٕينظر   التحرير والتنوير  (ٔ)
  .( ٗ٘سورة آؿ  مراف آية ) (ٕ)
  . ٛ٘   ٛالتىسير الكبير  (ٖ)
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 التػػر تجمػػع بػػيف تػػدبيرىـ وتػػدبير ار ، والمكػػر   التػػدبير يسػػَّر مػػف مكػػرىـ 
وكيدىـ ؛ إذ كاف الذى يواجيو ىو تدبير ار ، فأيف ىـ مف ار ؟ وأيف مكرىـ 

 (ٔ)ير ار ؟ " . مف تدب

ُثامَّػػػوالػذى جػا   ميػو لولػػو ػ تعػالر ػ    )*(اس المناسػبة ػػػ أمػا جنػ
ََُفػاضضَّاُ ػُشُضاوَبُؼمػػػ َُُسواػَص ، ومػا يجتمعػاف فيػو مػف معنػر الػذىاب ،  (ٕ) اظَص

فإنيـ لد انصرفوا  ف الػذكر فصػرؼ ار لمػوبيـ  ػف الَّيػر ، فيػذا يػدؿ  مػر 
 ليـ صار انصرافًا  مييـ . أنو بدؿ مف أف يكوف انصرافاً 

ُؼَبا أما لولػو ػ تعالر ػ    ُِْبيػاضصََّدَشاِت َغْطَحُقػاضضَُّ ػاض   َوُغ
ومػا   (ٖ)

يجتمعاف فيو مف معنر الزيادة ، واستبداؿ الزيادة المذمومة بزيادة محمػودة ، 
، بؿ وىو الذى م ي ، وكػؿ تجػانس فػر القػرآف فػر فإنو مف أحسف الجناس 

البالغػػة فػػر الحسػػف ػ وذلػػؾ لمػػا فػػر إربػػا  الصػػدلة مػػف البركػػة أ مػػر طبقػػات 
 والعمو المصحوب باالرتىاع .

                                                 
  .، دار ال روؽ ، الطبعة العا رة  ٖٓٗ   ٖفر ظالؿ القرآف سيد لطب  (ٔ)

" .. وىػػذا ال ػػرب مػػف التجػػانس  ػػده البالغيػػوف المتػػأَّروف ممػػا يمحػػؽ   )*(
وىػو أف يجمػع المىظػيف اال ػتقاؽ ، أي   تتوافػؽ الكممػات فػر  بالجناس ،

               ػ    الحػػػروؼ ا صػػػوؿ مػػػع االتىػػػاؽ فػػػر أصػػػؿ المعنػػػر ، كقولػػػػو ػ 
 " الظمـ ظممات يـو القيامة " . 

، وينظػػػػر    ٜٚٔينظػػػػر   دراسػػػػات حػػػػوؿ اج جػػػػاز البيػػػػاني د  الحنػػػػاوي 
عقػػػػوب وابػػػػف السػػػػبكي ، السػػػػعد وابػػػػف ي ٜٛ   ٙاجي ػػػػاح مػػػػتف البغيػػػػة 

، ف   دار الكتػػػػب العمميػػػػة  ٖٓٗ   ٗوالدسػػػػولي فػػػػر  ػػػػروح التمَّػػػػيص 
 بيروت .

  .( ٕٚٔسورة التوبة آية ) (ٕ)
  .( ٕٚٙسورة البقرة آية ) (ٖ)
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يقػوؿ الراغػب   .. ومنػػو لولػػو ػ تعػالر ػ   " يمحػػؽ ار الربػا ويربػػر 
الصدلات " ،  مر أف الزيادة المقبولة المعبر  نيػا بالبركػة مرتىعػة  ػف الربػا 

."(ٔ) 

ال يَّػػرج  ػػف نظريػػة تػػدا ي  ػػػ مػػف ىػػذا وسػػابقو يتبػػيف أف الجنػػاس "
ولػو أصػمو فػر الدراسػات النىسػية ، ا لىاظ وتدا ي المعاني فر  مـ النىس ، 

فيناؾ ألىاظ متىقة كػؿ االتىػاؽ أو بع ػو فػر الجػرس ، وىنػاؾ ألىػاظ متقاربػة 
المعنػػر بحيػػث تػػذكر الكممػػة بأَّتيػػا فػػر الجػػرس وأَّتيػػا فػػر  يأو مت ػػاكمة فػػ

ف  ػػألت فػػػ " المعنػػر ، كمػػا يولػػد المعنػػر ا وؿ  معنػػر ثانيػػًا وثالثػػًا وىكػػذا ، وا 
ارجع إلر  واىد الجناس التر مرت بؾ مف آيات كريمة .. ثـ استبدؿ ا لىػاظ 
المتجانسػػة بمرادفػػات ليػػا وانظػػر بعػػد ذلػػؾ لتػػرى كيػػؼ زاؿ الحسػػف والجمػػاؿ ، 

تمػؾ  يكنت ت ػعر بيػا فػ يوذىب الرونؽ والبيا  ، وم ت بالغة الجناس الت
 (ٕ)ال واىد " . 

                                                 
  . ٖٜٔالمىردات لمراغب  (ٔ)
 مـ البديع ، دراسة تاريَّية وفنيػة  صػوؿ البالغػة ومسػاألؿ البػديع د  بسػيوني فيػود ،  (ٕ)

  .ـ  ٕٗٓٓىػ ٕ٘ٗٔ، مؤسسة مَّتار لمن ر والتوزيع ، ط ثانية  ٜٕٗ،  ٕٛٗ



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٕ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث انساب  
اًَحصزٌف املعاًَ عُذ اإلياو " 

َّ
ي
ُّ
 " انز

 بني
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل  

" تصريؼ المعػاني وجيػًا مػف وجػوه اج جػاز البالغػي ،  الرُّمَّاني ّد " 
، وىػي  (ٔ)وتصريؼ المعاني  نػده يعنػي   "  قػدىا بػو  مػر جيػة التعالػب " 

  نده  مر  ربيف   

.. المَّتمىػػػة ، كتصػػػرؼ تصػػػريؼ المعنػػػر فػػػر المعػػػاني    " .. األٔل
الممؾ فر معاني الصىات ، فصرؼ فر معنر   مالؾ ، وممػؾ ، وذى الممكػوت 

، ثػػػـ يعقػػػب  مػػػر ذلػػػؾ بقولػػػػو   " .. وىػػػذا ال ػػػرب مػػػف  (ٕ)، والمميػػػؾ ..إلػػػل
التصػػريؼ فيػػو بيػػاف  جيػػب يظيػػر فيػػو المعنػػر بمػػا يكتنىػػو مػػف المعػػاني التػػر 

 (ٖ)" . تظيره وتدؿ  ميو 

 وكالـ ال يل ػ ىينا ػ يحتمؿ أمريف  

  أف ػ ىينػػا ػ معنػػر رأليسػػا يجمعيػػا إال أنػػو يتغيػػر بتغيػػر بنيػػة  األٔل
 الكممة التر تدؿ  ميو إال أنو لـ يىصه  نو .

ف أفصػػه  ػػف وجػػو جماليػػا  مػػر سػػبيؿ اججمػػاؿ فػػر  انثاااًَ   إنػػو وا 
إلػػل ، إال أنػػو لػػـ  لولػػػو    " وىػػذا النػػوع مػػف التصػػريؼ فيػػو بيػػاف  جيػػب .. "

                                                 
  . ٔ٘ٔالنكت  (ٔ)
  . ٔ٘ٔالسابؽ  (ٕ)
  . ٔ٘ٔالسابؽ  (ٖ)
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 مالػؾ يػـو الػديف  ا  ف جماؿ نظميػا فػر لولػػو ػ تعػالر ػ مػثاًل   ػيىصه لن
 مر اَّتالؼ القرا ة فيو   " ممؾ " مف دوف ألػؼ بعػد المػيـ ، وىػي لػرا ة  (ٔ)

الجميور ، ومالؾ با لؼ بعػد المػيـ وىػي لػرا ة  اصػـ ، والكسػاألي، ويعقػوب 
لاؿ مالؾ أو ممؾ ، ولـ يقؿ   رب يـو الديف ، وسر إ افتو إلر يـو ، ولـ  (ٕ)

؟ ولـ لاؿ مالؾ يـو الديف ولـ يقؿ مالؾ الديف ؟ ولـ لاؿ   يـو الديف ولـ يقػؿ 
ولـ ذكر بعد اسػـ " ار " و " الػرب " ،   يـو الحساب ؟ وما صمتو بما لبمو ؟ 

 الرحمف ، الرحيـ ... وىكذا ؟ . 

سػػمًا لصػػاحب الممػػؾ ػ " فػػا وؿ وىػػو " ممػػؾ " صػػىة م ػػبية صػػارت ا
ب ـ المػيـ ػ ، والثػاني وىػو ػ مالػؾ ػ اسػـ فا ػؿ مػف ممػؾ إذا اتصػؼ بالممػؾ ػ 
بكسر الميـ ػ ، فأما والكممة م افة إلػر يػـو الػديف فقػد اسػتويا فػر إفػادة أنػو 

 (ٖ)المتصرؼ فر  ألوف ذلؾ اليـو دوف  بية م ارؾ " . 

 ػػػؿ إال أنػػػو و " .. المميػػػؾ مبالغػػػة مثػػػؿ سػػػميع .. ، وىػػػو بمعنػػػر فا
 (ٗ)يت مف معنر التكثير والمبالغػة " . 

أمػػا لػػـ ليػػؿ " ممػػؾ " أو " مالػػؾ " ولػػـ يقػػؿ " رب " لمػػا فػػر ا وؿ مػػف 
، وكذا ا مر فر " مالؾ " ، لما فيو  (٘)اليوادة فيو اجيذاف بإلامة العدؿ و دـ 

 الجػزا   مػر أوفػػؽ كيىيانػو " ، ولػو ليػػؿ   رب يػـو الػػديفمػف اج ػعار بإلامػػة 

                                                 
  .( ٗسورة الىاتحة آية ) (ٔ)
، كتاب السبعة فر القرا ات البػف مجاىػد ، تحقيػؽ  ٖٚٔ   ٔينظر   التحرير والتنوير  (ٕ)

  .  دار المعارؼ بمصر  ، ط ثانية ، ط ٗٓٔد   ولي  يؼ ، ص   
  . ٖٚٔ   ٔالتحرير والتنوير  (ٖ)
،  ٓ٘ٔالعسػكري ، تحقيػؽ   حسػاـ الػديف العدسػر ، ص    الىروؽ المغوية  بي ىالؿ (ٗ)

  دار الكتب العممية بيروت .
  . ٗٚٔ   ٔينظر   التحرير والتنوير  (٘)
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 (ٔ)لكاف فيو مطمع لممىسديف يجدوف مف  أف الرب رحمة وصىحا .. 

أما لـ لاؿ "ممؾ يـو الديف" ولـ يقؿ ممؾ الديف ؟ فػذلؾ " لتعريىنػا بػأف 
لمديف يومًا ممتازًا  ف ساألر ا ياـ وىو اليـو الػذى يمقػر فيػو كػؿ  امػؿ  ممػو 

 (ٕ)ويوفر جزا ه " . 

يػـو الػديف " ، ولػـ يقػؿ   يػـو  ويـو الديف " ىو يـو الجزا  " ، ولاؿ "
لإل عار بأنػو معاممػة العامػؿ بمػا يعػادؿ أ مالػو المجػزى  مييػا فػر الحساب " 

 (ٖ)الَّير وال ر " . 

أمػػػا صػػػمتو بمػػػا لبمػػػو وذكػػػره إثػػػر " ار " و " رب " و " الػػػرحمف " و 
" .. َّيؼ أف تكوف تمؾ ا وصاؼ المتقدمة فػر فاتحػة "الرحيـ " فذلؾ أنو لما 

مَّىىًا  ف المكمىيف  ب  العصياف لما أمروا بو ومثيرًا  طمػا يـ فػر الكتاب 
العىو  ف استحقاليـ بذلؾ ، وأف يمتمكيـ الطمع فيعتمدوا  مر مػا  ممػوا مػف 
الربوبية والرحمة المؤكدة فال يَّ وا غاألمة اج راض  ف التكاليؼ .. كاف مػف 

 (ٗ)" .  مقت ر المقاـ تعقيبو بذكر أنو صاحب الحكـ فر ذلؾ اليـو

المعنػر فػر الػدالالت المَّتمىػة " ، ولػد " جػا    " .. تصػريؼ  انثاًَ
فػر القػرآف فػر غيػر لصػة ، منيػا   لصػة موسػر ػ  ميػو السػالـ ػ ذكػرت فػر 

 سورة ا  راؼ ، وطو ، وال عرا  .. وغيرىا لوجوه مف الحكمة ، منيا  

 ػ التصرؼ فر البالغة مف غير نقصاف  ف أ مر رتبة .

                                                 
  . ٗٚٔ   ٔالتحرير والتنوير  (ٔ)
  . ٙٗ   ٔالمنار  (ٕ)
  . ٚٚٔ   ٔلتحرير والتنوير ا (ٖ)
  . ٗٚٔ   ٔالسابؽ  (ٗ)
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 (ٔ)مكيف العبرة والمو ظة " . ػ ومنيا ت

ذا كاف ال يل لد أ ار فر ال رب ا وؿ منو إلر بديع لىظيا فإنو ػ  وا 
ىينا ػ ي ير إلر جماؿ نظميػا ؛ وذلػؾ أنػو إذا كػاف التصػرؼ فػر البالغػة مػف 
غيػػر نقصػػاف  ػػف أ مػػر رتبػػة يعنػػي التصػػرؼ فػػر " أسػػاليبيا التػػر تػػدؿ  مػػر 

 ، فإف ذلؾ أمر َّاص بالنظـ . (ٕ)معنر واحد ولكميا فر أ مر مرتبة " 

 ػ أما تمكيف العبرة والمو ظة فذلؾ ما يبدو مف أثره فر النىس .

ذا أردنػا أف نىصػه  ػف م ػيد مػف م ػاىد لصػة نبػي ار موسػر ػ  وا 
 ميو السالـ ػ فيما حكػاه القػرآف  ػف السػحرة الػذيف آمنػوا و ػف فر ػوف بعػدما 

لػو ػ تعالر ػ فر سورة ا  راؼ   كػاف وما كاف مف أمر العصا فإنا نجده فر لو 
 َُبؼػُطوَداآػػ َُبؼػاضَطااَضِطغَنػ َُُةػَداِجِدغَنػَشاُضواػََطظَّاػِب ُُونَػ َسُؾِضِػَيػاضدََّح   َوَعاا
(ٖ) . 

َُُةػَدااِجِدغَنػػػػ ػػ وفػر سػورة طػػو فػر لولػػو ػ تعػالر ػ    َساُؾِضِػَيػاضدَّاَح
َُبؼَػَعا َُبؼػاضَطاَضِطغَنػ  .  (ٗ) ػُطوَدآوُُوَنػَشاُضواػََطظَّاػِب

َُُةػَداِجِدغَنػ ػ وفر سورة ال عرا  فر لولػو ػ تعػالر ػ    َسُؾِضِػَيػاضدََّح
َُبؼػُطوَدآ َُبؼػاضَطاَضِطغَنػ ُُوَنػ َشاُضواػََطظَّاػِب  .  (٘) َوَعا

" وأوؿ ما يطالعنا فر ىذا المقاـ ىو أنيـ لد " .. صرحوا بأنيـ آمنػوا 
يكتىػوا بػذلؾ حتػر لػالوا رب موسػر وىػاروف لػألال يتػوىـ برب العالميف ، ثـ لػـ 

                                                 
  . ٕٓٔ،  ٔٓٔالنكت  (ٔ)
  . ٜٔٔينظر   دراسات حوؿ اج جاز البياني د  الحناوي  (ٕ)
  .( ٕٕٔ،  ٕٓٔسورة ا  راؼ اتآيات ) (ٖ)
  .( ٔٚ،  ٓٚسورة طو اتآيات ) (ٗ)
  .( ٛٗ،  ٙٗسورة ال عرا  اتآيات ) (٘)
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، لػػيس ذلػػؾ  (ٔ)متػػوىـ مػػف لػػـو فر ػػوف المقػػريف بإلييتػػو أف السػػجود لػػو " 
يبقػر فحسب ، بؿ إنيـ لـ يقتصروا  مر ذكر موسػر ػ  ميػو السػالـ ػ حتػر ال 

 (ٕ) لذلؾ التوىـ راألحتو .

َّره فػػر ػػػ أمػػا تقػػديـ " ىػػاروف "  مػػر " موسػػر " فػػر سػػورة طػػػو ، وتػػأ
ا  راؼ وال عرا  فقد ذىب كثير مف المىسريف والباحثيف فػر بالغػة اج جػاز 

 إلر أنو لمرا اة الىواصؿ .

يقوؿ ال يل أبو زكريا ا نصػاري   " .. أَّػر موسػر  ػف ىػاروف مػع 
 (ٖ)أف ىاروف كاف وزيرًا لو لموافقة الىواصؿ " . 

فػر حكايػة ويقوؿ ال يل ال وكاني   " إنمػا لػدـ ىػاروف  مػر موسػر 
 (ٗ)كالميـ ر اية لىواصؿ ا ي و ناية بتوافؽ رؤسيا " . 

 (٘)يتركوا القوؿ بو . حتر إف الذيف ذكروا مف العمؿ ما ذكروا لـ 

ولػنىس السػبب ػ أي ػًا ػ  مػؿ بعػض المىسػريف والبػاحثيف فػر بالغػة 
 اج جاز حذؼ لوليـ " آمنا برب العالميف " مف سورة طػو .

لـ لػـ يػذكر فػر سػورة طػو ار   " .. فإف ليؿ يقوؿ صاحب تىسير المن
إيمػػانيـ بػػرب العػػالميف ولػػـ أَّػػر فييػػا " موسػػر " ولػػدـ " ىػػاروف " ؟ فػػالجواب 

                                                 
ع بيف فني الرواية والدراية مف  مـ التىسير لمحمد بف  مي ال وكاني فته القدير الجام (ٔ)

  .ـ ٖٕٓٓىػ   ٕٗٗٔ، ف   المكتبة العصرية بجدة ، ط أولر  ٕٙٙ  ٔ
  . ٖٚٗ   ٗينظر   حا ية ال ياب  (ٕ)
ف يك ؼ ما تمبس مػف القرآنػي لم ػيل أبػي زكريػا ا نصػاري ، تػه أ.د   بػد ػفته الرحم (ٖ)

  .ـ ٜٗٛٔىػ   ٗٓٗٔ، دار الطبا ة المحمدية  ٜٕٛوسر العزيز الدرديري م
  . ٛٛ   ٕفته القدير  (ٗ)
  . ٖٚٗ   ٗ،  ٕٕٚ   ٙينظر   البي اوي وحا ية ال ياب  ميو  (٘)
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 نيما أف سبب ذلؾ مرا اة فواصؿ السػورة بمػا ال يعػارض غيػره ممػا ورد فػر 
 (ٔ)غيرىا ".

الغرض يعد أمػرًا بيد أف الذى ينبغي أف ي ار إليو ىو أف التقديـ ليذا 
فر كؿ مو ع ولع فيو التقديـ  مر ىذا النحو ، و ميو فما لبؿ فر ىػذا   اماً 

ينسحب ػ أي ًا ػ  مر تقديـ موسػر  مػر ىػاروف فػر آيتػي ا  ػراؼ وال ػعرا  
.. 

إف الذيف لالوا بالتقديـ ػ ىينا ػ لر ايػة الىاصػمة ي ػيروف إلػر " .. أف 
يغيػر مػف أجميػا تناسب الىواصؿ مقصد مف المقاصد التر يعمد إلييػا القػرآف و 

 (ٕ)نظـ الكػالـ " . 
و مر ىذا فػ " تقػديـ " ىػاروف "  مػر " موسػر " فػر آيػة " طػو " فيػو 

آَّػر ، وذلػؾ أف " موسػر " و " ىػاروف " ػ  مييمػا إ ارة معنوية ال تكػوف لػو 
ف حم َِْعْبػال معًا أمر ار   ػالسالـ ػ وا  َُْرْوَنػاا ، إال أف موسػر  (ٖ)   ِ َضآػِس

َِْعْبػََِظَت سالـ ػ ىو ا صؿ ، فيو الذى َّوطب   ػ  ميو ال  (ٗ)   َوََُخوَك ا
، وىػػو الػػذى أوتػػر الكتػػاب وأيػػد بالحجػػة ، وىػػذا يجعػػؿ لػػوليـ   " آمنػػا بػػرب 
ىاروف وموسر " معنر ليس فر لوليـ   " آمنا برب موسػر وىػاروف " ؛  ف 

يمػاف بيػا ؛ بد ىـ بمف ليس أف ؿ داؿ  مر إظيػار لػوة االلتنػاع بالحجػة واج
وذلػػؾ  ف اتآيػػة لػػـ تظيػػر  مػػر يػػد ىػػاروف ولػػـ يكػػف ىػػو الغالػػب ، ولػػيس فػػر 
تقديـ موسر الذى لقىت  صاه ما صنعوا  يألًا يمىت ،  نو ىػو ا صػؿ ، أمػا 

                                                 
  . ٔٙ   ٜتىسير المنار  (ٔ)
 ٘ٔمف أسرار المغايرة فر نسؽ الىاصمة القرآنية ، د  محمػد ا مػيف الَّ ػري ، ص    (ٕ)

  . ـٜٜٗٔىػ   ٗٔٗٔ، 
  ( .ٖٗآية ) سورة طػو (ٖ)
  .( ٕٗسورة طػو آية ) (ٗ)
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مػف ال أصػؿ لػو فػر المعجػزة التػر  مييػا آمنػوا فيػو ا مػر الالفػت  نػو تقديـ 
طػػػو فيػو ف ػؿ  نايػػو جػا   مػر َّػالؼ ا صػػؿ .. ، ويالحػظ أف سػياؽ سػورة 

ببياف حىاوة السحرة ليذه المغالبة واحت ادىـ ليا احت اد جعؿ موسػر ػ  ميػو 
 السػػػػػػػػػػالـ ػ يقػػػػػػػػػػوؿ ليػػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػػدما جعمػػػػػػػػػػوا مو ػػػػػػػػػػدىـ يػػػػػػػػػػـو 

ـْ اَل َتْىَتُروا َ َمر المَِّو َكِذبًا َفُيْسِحَتُكـ ِبَعَذابٍ  الزينة     .  (ٔ)   َوْيَمُك

يف " مف سورة طو لمجػرد الت ػاكؿ ػ أما " .. القوؿ بحذؼ " رب العالم
ف اجيجػاز فػر تصػوير ىػذا الحػدث ػ"فىيو إىماؿ لما بنيت  ميو ىذه السػورة مػ

يمػػانيـ  مػػر أمػػر ار لموسػػر بااللقػػا   كمػػا يػػدؿ  ميػػو ترتػػب سػػجود السػػحرة وا 
 (ٕ)و ما تىردت بو سورة طػو " . ػاه ، وىػر  صػدوف ذكر إلقا  موس

لعالميف " وذكره ؟ أـ يسػتوى تقػديـ وبعد كؿ ىذا أيستوى حذؼ " رب ا
"ىػػاروف "  مػػر " موسػػر " و كسػػو ؟ أـ أف ىػػذا وسػػابقو لػػػ " بػػديع نظمػػو ، 
و جيب تأليىو ، وتناىيو فر البالغة إلر الحد الذى يعمػـ  جػز الَّمػؽ  نػو ؟ 

، وأف " .. بديع نظمو ، و جيب تأليؼ " كما يقوؿ البػالالني ػ أي ػًا ػ " ال  (ٖ)
يتصرؼ إليو مػف الوجػوه التػر يتصػرؼ فييػا   مػف يف  مر ما يتىاوت وال يتبا

 (ٗ)ذكر لصص ، وموا ظ ، واحتجاج ، وحكـ، وأحكاـ .. إلل " . 

                                                 
  . ٜٜٔ( ، وينظر   اج جاز البالغي ٔٙسورة طػو آية ) (ٔ)
 ٙٔة د  محمػد ا مػيف الَّ ػري ، ص   ػػػة القرآنيػف أسرار المغايرة فر نسؽ الىاصمػػم (ٕ)

.  
  . ٖٓإ جاز القرآف لمبالالني  (ٖ)
  . ٖٔالسابؽ  (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٓ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػ أما موطف العبرة فر ذلؾ الم يد الذى تكرر فر أكثر مف موطف كي 
يػػتمكف فػػر الػػنىس ، فػػذلؾ مػػا يبػػدو فػػر أف الحػػؽ لػػو السػػمطاف ا  ظػػـ  مػػر 

منػػت بػػو ، وأنػػو لػػيس بوسػػع أحػػد أي أحػػد أف يحػػوؿ النىػػوس إذا مػػا  رفتػػو وآ
بينيا وبينو ميما اتَّػذ مػف وسػاألؿ   إغػرا  أو تيديػدًا ، يبػدو ذلػؾ فػر إيمػاف 

 (ٔ)السحرة بموسر ػ  ميو السالـ ػ . 

ولذا تراه فر ىذا الم يد وفر غيره مف الم ػاىد " .. ال يػذكر القصػة 
مػوطف آَّػر، ويىصػؿ  مر صورة بؿ تراه يذكر فر مػوطف مػا يطػوى ذكػره فػر 

فر موطف ما يوجزه فر موطف آَّػر ، ويقػدـ فػر مػوطف مػا يػؤَّره فػر مػوطف 
آَّر بؿ تراه أحيانػًا يغيػر فػر التعبيػرات ونظػـ الكػالـ تغييػرًا أال يَّػؿ بػالمعنر ، 

 يكػػؿ ذلػػؾ يىعمػػو بحسػػب مػػا يقت ػػيو السػػياؽ ، ومػػا يتطمبػػو المقػػاـ ، وذلػػؾ فػػ
 أ.ىػ  (ٕ)ح د فني  ظيـ " . 

                                                 
، ف   دار  مػػػار ، ط   الرابعػػػة  ٕٗٛ،  ٖٕٛلقرآنػػػي د  فا ػػػؿ السػػػامراألي التعبيػػػر ا (ٔ)

  .ـ ٕٙٓٓىػ   ٕٚٗٔ
  . ٕٗٛالسابؽ  (ٕ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٔ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثايٍاملبحث ان
اًَحضًني املعاًَ عُذ اإلياو " 

َّ
ي
ُّ
 "  انز

 بني 
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل  

" ىو   " حصوؿ معنر فيو مف غيػر ذكػر لػو  الرُّمَّانيالت ميف  ند " 
 (ٔ)باسـ أو صىة ىي  بارة  نو " . 

وال يىػػوت ال ػػيل أف ينػػوه بى ػػيمة الت ػػميف فػػر الكػػالـ وي ػػير إلػػر 
 يا اج جاز فر كالـ ار .الجية التر يكوف من

يقوؿ   " والت ميف كمو إيجاز اسػتغنر بػو  ػف التىصػيؿ إذ كػاف ممػا 
يػػدؿ داللػػة ا َّبػػار فػػر كػػالـ النػػاس ، فأمػػا الت ػػميف والػػذى يػػدؿ  ميػػو داللػػة 

 (ٕ)القياس فيو إيجاز فر كالـ ار َّاصة " . 
ذا كػاف اجيجػاز  نػده نو ػاف   حػذؼ ولصػر  ني ، فقػد نػاؿ الثػا (ٖ)ػ وا 

منيما الحظ ا وفر فر ىذا الباب ، ومف ثـ فيو يرى أف القػرآف ت ػميف كمػو، 
 (ٗ)فما مف آية مف كتاب ار ػ  ز وجؿ ػ إال ولد دَّميا الت ميف . 

ػػانييقػػوؿ     " وكػػؿ آيػػة فػػال تَّمػػو مػػف ت ػػميف لػػـ يػػذكر باسػػـ أو  الرُّمَّ
 (٘)صىة " . 

دىا فر ػ ز وجؿ ػ فيجويجمر ال يل تمؾ النظرة العامة فر كتاب ار ػ 

                                                 
  . ٕٓٔالنكت  (ٔ)
  . ٖٓٔالسابؽ  (ٕ)
  . ٙٚالسابؽ  (ٖ)
  . ٕٕٗلرا ة ثابتة فر البحث البالغي لمباحث س  (ٗ)
  . ٖٓٔالنكت ص  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٕٖ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ثػـ يحيػؿ  (ٔ) ِبْدِمػاضضَِّ ػاضُحطِنػاضاُحغِمػػ التطبيؽ  مر لولػو ػ تعػالر ػ   
 مػر مػوطف آَّػر مػف كتاباتػو فيقػوؿ   " لػد ت ػمف ػ أي   بسػـ ار الػرحمف 
الرحيـ ػ التعميـ السػتىتاح ا مػور  مػر التبػرؾ بػو ، والتعظػيـ ر بػذكره ، وأنػو 

و عار المسمميف ، وأنو إلرار بالعبودية وا تراؼ بالنعمػة  أدب مف آداب الديف
، ثػـ يقػوؿ    (ٕ)التر ىي أجؿ نعمة ، وأنو ممجأ الَّاألؼ ومعتمد لممسػتنجع " 

 (ٖ)" ولد بينا بعد انق ا  كؿ آية فر كتاب الجامع لعمـ القرآف " . 
وىذا ما يتىؽ وما ذكره ال يل دراز ػ رحمو ار ػ مػف أف القػرآف إيجػاز 

مو ، سوا  فر ذلؾ مواطف إجمالو ، أو مواطف تىصيمو ، فيو يسػتثمر داألمػًا ك
برفؽ ػ كما يقوؿ ال يل ػ ألؿ ما يمكف مف المىظ فر توليد أكثػر مػا يمكػف مػف 

 (ٗ)المعانػي " . 
ومف ىنا تبدو جية حسنة مف حيث إنؾ " .. تػرى لمجممػة الواحػدة أو 

حتمػؿ لمصػحة ، كأنمػا ىػي فػص الكممة الواحدة وجوىًا  دًة كميا صػحيه أو م
مف الماس يعطيؾ كؿ  مع منو  عا ًا ، فإذا نظرت إلر أ ال و كميا بيرتؾ 

 (٘)بألواف الطيؼ كميا فال تدري ماذا تأَّذ  ينؾ وماذا تدع " . 

                                                 
  ( .ٔالىاتحة آية ) سورة (ٔ)
  . ٖٓٔت النك (ٕ)
  . ٖٓٔالسابؽ  (ٖ)
، دار القمػـ لمن ػر والتوزيػع   ٕٚٔينظر   النبأ العظػيـ د  محمػد  بػد ار دراز ، ص    (ٗ)

  .ـ ٖٜٜٔىػ   ٖٔٗٔالطبعة السابعة 
  . ٚٔٔالسابؽ  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٖ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث انخاس 
اًَاملبانغت انقزآٍَت عُذ اإلياو " 

َّ
ي
ُّ
 " انز

 بني
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل 
المعنويػة "المبالغػػة" ، وىػي  نػد الَّطيػب   "  ات البديعيػةمف المحسن

أف يد ر لوصؼ بموغو فر ال دة أو ال عؼ حػدًا مسػتحياًل أو مسػتبعدًا لػألال 
 (ٔ)يظف أنو غير متناه فر ال دة أو ال عؼ " . 

" إذ يعرض لتمػؾ المبالغػة فإنػو لػـ يعػرض ليػا مػف  الرُّمَّانيوالعالمة " 
أو  (ٕ)تجػػاوز حػػد اجمكػػاف إلػػر حػػد االمتنػػاع  جيػػة كػػوف المػػد ر لموصػػؼ لػػد

الميـ إال فر وجو واحد مف وجوىيا وىو المتمثؿ فر إَّراج الممكف  (ٖ)العكس 
َغاْدُخُضوَنػاضَجظَّاَظػَحتَّاآػَغِضاَ ػػػػػ َواالَػ إلر الممتنع لممبالغػة نحػو لولػػو ػ تعػالر ػ   

 .  (ٗ)   اضَجَطُلػِسيػَدمؼػاضِخَغاِط
لمحدثيف   " وىذا ال رب ممػا يمكػف أف يػدَّؿ يقوؿ بعض الدارسيف ا

تحت المبالغة بوصىيا فنػًا بػديعيًا ، ويػدَّؿ ىػذا ال ػاىد القرآنػي  ػمف القسػـ 
الثالػػث مػػف ألسػػاميا وىػػو " الغمػػو المستحسػػف " ؛  ف دَّػػوؿ الجمػػؿ فػػر سػػـ 

                                                 
  . ٕٔٙ   ٗاجي اح متف البغية  (ٔ)
 ، ينظػػر   اجي ػػاح  وىػػو أف يكػػوف المػػد ر لموصػػؼ ممتنعػػًا  قػػاًل و ػػادة ، وىػػو الغمػػو (ٕ)

ٗ   ٕٙٔ .  
وىو أف يكػوف المػد ر لموصػؼ ممكنػًا  قػاًل و ػادة ، وىػو التبميػغ ، أو ممكنػًا  قػاًل ال  (ٖ)

  . ٕٔٙ   ٗ ادة وىو اجغراؽ ، ينظر   اجي اح 
  . ٘ٓٔ( ، وينظر   النكت ٓٗسورة ا  راؼ آية ) (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الَّياط مما يستحيؿ ولو و  قاًل و ادة بحسب مقت ر العقػؿ الب ػري ، ويعػد 
ناً   مػر مػا ا ػترطو البالغيػوف منػو وجػود دَّػوؿ مػا يقػرب ىذا ال ػاىد اسػتث

الغمو إلػر الصػحة ، مثػؿ   " كػاد " و " لػو " و " لػوال " ؛ إذ لػد يػرد الغمػو فػر 
ب ويكوف مستحسًنا كيذا ال ػاىد .. " . ػالقرآف الكريـ دوف وجود أدوات التقري

(ٔ) 

بػػؿ  ػػرض ليػػا مػػف جيػػة الزيػػادة  مػػر أصػػؿ المعنػػر ، أو كمػػا يقػػوؿ 
عض الدارسيف المحدثيف   بوصىيا غر ًا أسموبيًا ال بوصػىيا أسػموبًا بػديعيًا ب
، ولذا فيي  نده تعني   " الداللة  مر كبر المعنر  مر جية التغيير  ػف  (ٕ)

 (ٖ)أصؿ المغة لتمؾ اجبانة " . 
 " لتمؾ المبالغة ييدؼ إلر أمريف  الرُّمَّانيىذا التعريؼ الذى ذكره " 

 لمعنر وتقريره فر النىس .  توكيد ا األٔل

وذلػؾ ػ فيمػا أحسػب ػ ىػو المىػاد مػف الزيػادة  مػر أصػؿ المعنػر ، أو 
  )*(الداللة  مر كبر المعنر  مر حد تعبيره . 

  " .. تحسيف ا سموب ؛ إذ تمقر  ميو مسحة َّيالية جمالية   انثاًَ

                                                 
  . ٓٓٔمناىج التحميؿ البالغي  ند  مما  اج جاز ص (ٔ)
  . ٜٙينظر   مناىج التحميؿ البالغي  (ٕ)
  . ٗٓٔالنكت  (ٖ)

يقػوؿ ابػف القػػيـ   " .. وسػميت مبالغػة لبموغيػػا إلػر زيػػادة  مػر المعنػر لػػو أزيمػت تمػػؾ  )*(
الزيادة كاف المعنر تامًا دونيا ، لكف الغرض منيا تأكيد ذلؾ المعنر فر النىس وتقريػره 

 . 
، النا ػػر   مكتبػػة  ٜ٘ٔالبػػف لػيـ الجوزيػػة ، ص   الىواألػد الم ػػوؽ إلػػر  مػوـ القػػرآف 

 المتنبي القاىرة . 



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖ٘٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٔ)وتمنه الكالـ تأثيرًا وت ىي  ميو طرافة ومتعة " . 

فر   " المبالغة فر الصىة المعدولة  ف الجارية بمعنػر ذلؾ ما يمحظ 
 (ٕ)المبالغة   كرحمف  دؿ  ف راحـ لممبالغة " . 

ذا كانػػت العػػرب لػػد و ػػعت " راحمػػًا " .. اسػػـ فا ػػؿ .. ليىيػػد أصػػؿ   وا 
، فػػإف العػػدوؿ  نػػو إلػر " رحمػػف " جػػا  ليؤكػػد فػػر الػنىس ػ فػػوؽ  (ٖ)الرحمػة 

 نر سعة ىذه الرحمة ..تىرده ػ سبحانو ػ بيذه الصىة ػ مع

" م يىًا إلر ما سػبؽ لولػػو   " وال يجػوز أف يوصػؼ  الرُّمَّانييقوؿ " 
بو إال ار ػ  ز وجؿ ػ  نو يدؿ  مر معنر ال يكوف إال لػو وىػو معنػر وسػعت 

 (ٗ)رحمتو كؿ  ي  " . 
ػ ومما  دؿ فيو ليذا الغرض   " المبالغة بالصيغة العامة فػر مو ػع 

، وكقػػوؿ القاألػػؿ   "  (٘) ََّػػاِلُؽ ُكػػؿي َ ػػْيٍ   ػ تعػػالر ػ   الَّاصػػة ، كقولػػػو 
أتاني الناس " ولعمو ال يكوف أتاه إال َّمسة فاستكثرىـ وبالغ فر العبارة  نيـ 

 . "(ٙ) 

البيػػاف  ػػػػية فػولػػألف كػػاف التعبيػػر بالصػػىة العامػػة فػػر مو ػػع الَّاصػػ
الـ ار ػ تعػالر ػ ػكػ و فػيػػفر النىس معنر تمؾ الكثرة فإنالب ري لد جا  ليبث 

                                                 
،  ٘ٚٔمف رواألع البديع فر القرآف الكػريـ د  أحمػد  بػد المجيػد محمػد َّميىػة ، ص    (ٔ)

  .ف   مكتبة اتآداب القاىرة 
  . ٗٓٔالنكت  (ٕ)
  . ٖٚٙ   ٗ روس ا فراح بيا  الديف السبكي  مف  روح التمَّيص  (ٖ)
  . ٗٓٔنكت ال (ٗ)
  .( ٕٓٔسورة ا نعاـ اتآية ) (٘)
  . ٗٓٔالنكت  (ٙ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٙ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" .. أف الػػػذى يعبػػػد  (ٔ)لػػػد اتكػػػأ  مػػػر ىػػػذه الحقيقػػػة فأ ادىػػػا وكررىػػػا ليقػػػرر 
ويَّ ع لو ويطاع ويعترؼ لو بالدينونو ىػو َّػالؽ كػؿ  ػ  ، فػال إلػو غيػره ، 

 (ٕ)وال رب إذف سواه ".

ََُصاََػاضِجانَّػػػ تأمػؿ لػوؿ ار ػ تعػالر ػ     َوَخَضَػُؼامْػ َوَجَطُضاواػِضضَّاِ ػُذاا

َُُشواػَضُ ػَبِظغَنَو ُِػِرِضاٍمػُداْبَحاَظ ُػػ َخ َباِدغُّٓػػػ َوَتَطااَضآػَرطَّااػَغِصاُغونَػػػ َوَبَظاٍتػِبَعْغ
ُِْ ػََظَّآػَغُصوُنػَضُ  اضدََّطَواِت ٍَػػػ َوَضْمػَتُصانػضَّاُ ػَصااِحَبظْػػػ َوَضًد َواَِّ  َوَخَضاَقػُصالَّػَذاْي

َُبُُّصاامْػػَوُعااَوػِبُصاالؼػَذااْيٍَػَرِضااغًمػػ اَلػِ َضااَ ػِ ااالَّػُعااَوػَخاااِضُقػُصاالؼػَذااْيٍَػػػػػػَِِضُصااُمػاضضَّااُ ػ
 .  (ٖ)  َوِصغًل َوُعَوػَرَضآػُصلؼػَذْيٍَ َساْرُبُدوُه

"  الرُّمَّػانيػ ومما جرى فر التغيير  ف أصؿ المغة ليػذا الغػرض  نػد " 
  " إَّراج الكالـ مَّرج اجَّبار  ف ا  ظـ ا كبر لممبالغة ، كقػوؿ القاألػؿ   " 

َُبُّاكَػػػا جا  جيش  ظيـ لو ، ومنػو لولػػو ػ تعػالر ػ   ا  الممؾ " إذػج  َوَجااََػ

اتآيػات مجيألػًا لػو  مػر المبالغػة ، فجعؿ مجػي  دالألػؿ  (ٗ) َواِضَطَضُكػَصغاِّػَصغاِّػ
 (٘)الكالـ " .  في

فَّػروج الكػالـ مَّػرج اجكبػار  ػف ا  ظػـ ا كبػر ػ ىينػا ػ نػاتج  ػف 
لامػػة الم ػػاؼ إليػػو مقامػػو و  سػػناد الىعػػؿ إلػػر الممػػؾ دوف حػػذؼ الم ػػاؼ وا  ا 

لر الرب ػ سبحانو ػ دوف دالألؿ آياتو فر الثاني ..  جي و فر ا وؿ وا 

                                                 
، ط   دار ال ػػػروؽ ، الطبعػػػة  ٖٙٔٔينظػػػر   فػػػر ظػػػالؿ القػػػرآف لم ػػػيل سػػػيد لطػػػب  (ٔ)

  .ـ ٕٜٛٔىػ   ٕٓٗٔالحادية   رة 
  . ٖٙٔٔالسابؽ  (ٕ)
  .( ٕٓٔ   ٓٓٔسورة ا نعاـ اتآيات ) (ٖ)
  .( ٕٕسورة الىجر آية ) (ٗ)
  . ٘ٓٔ،  ٗٓٔ النكت (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٚ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومجي  المبالغة ػ ىينا ػ نتيجة لذلؾ العدوؿ لد أ ىر  مر ا سػموب 
 جانب التعظيـ فر ا وؿ والتىَّيـ ل أف دالألؿ اتآيات فر الثاني .

جا  ربػؾ " ، " .. ىػذا مػف يقوؿ ال يل الرازي فر لولػو ػ تعالر ػ   " و 
لامة الم اؼ إليو مقامو ، ثـ ذلؾ الم ػاؼ فيػو وجػوه باب حذؼ الم اؼ  وا 

.. ثالثيػا   وجػا  دالألػؿ آيػػات ربػؾ ؛  ف ىػذا يكػوف يػػـو القيامػة ، وفػر ذلػػؾ 
اليـو تظيػر العظػاألـ وجالألػؿ اتآيػات ، فجعػؿ مجيأليػًا مجيألػًا لػو تىَّيمػًا ل ػأف 

 (ٔ)تمؾ اتآيات " . 

تغيير لممبالغة " إَّراج الكالـ مَّرج ال ؾ لممبالغػة فػر العػدؿ ػ ومف ال
 " ومػف ذلػؾ لولػػو ػ تعػالر ػ    الرُّمَّػانيوالمظػاىرة فػر الحجػاج " ىكػذا يقػوؿ 

، والمعنػػر   أف أحػػد  (ٕ)  ُعااّدىػََْوػِساايػَضااأٍلػطُِّبااغنٍػ َوِ ظَّاااػََْوػِ غَّاااُصْمػَضَطَضااآػ
مػػف اليػػدى وال ػػالؿ .. ، ومعمػػـو أف  الىػػريقيف منػػا ومػػنكـ لعمػػر أحػػد ا مػػريف

مف َ َبَد ار وحده ىو  مر اليدى ، وأف مف  بد غيره مف جماد أو غيػره فػر 
 الؿ ، ولكنو أَّرج الكالـ مَّرج ال ؾ واالحتمػاؿ لمػا فيػو مػف الػرد بالتوريػة 

و ػ؛ " ..  نػ (ٖ)والتعريض ، والرد بالتورية والتعريض أبمغ مف الرد بالتصػريه 
يسػػكت الَّصػػـ ، أي " .. الػػذى  (ٗ)اجنصػػاؼ المسػػكت لمَّصػػـ " صػػورة  ػيفػػ

 (٘)النقطاع حجتو " . 

                                                 
  . ٛ٘ٔ   ٖٔالتىسير الكبير  (ٔ)
  . ٘ٓٔ( ، وينظر   النكت ٕٗسورة سبأ آية ) (ٕ)
ينظر   تىسير البحر المحيط  بي حياف ، تحقيؽ ال يل  ادؿ  بػد الموجػود ، وال ػيل  (ٖ)

ىػػػػ   ٖٔٗٔ، دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػروت ، الطبعػػػة ا ولػػػر  ٕٛٙ   ٚ مػػػي معػػػوض 
  . ٜ٘ٗ   ٖمَّ ري ـ ، الك اؼ لمز ٖٜٜٔ

  . ٗٗ٘   ٔتىسير البي اوي وحا ية ال ياب  ميو  (ٗ)
  . ٗٗ٘   ٔتىسير البي اوي وحا ية ال ياب  ميو  (٘)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٛ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وىػػذه الطريقػػة ػ أ نػػي ػ " طريقػػة الكػػالـ المنصػػؼ تكػػوف غالبػػًا فػػر 
إلر الحؽ مقامات الحوار والجدؿ ، وال ؾ أف فر إنصاؼ الَّصـ ما يستدرجو 

 (ٔ)ويقوده إليػو " . 

حي ألػػرب إلػػر لمػػس لمػػوب و " الجػػدؿ  مػػر ىػػذا النحػػو الميػػذب المػػو 
المستكبريف المعانديف المتطاوليف بالجاه والمقػاـ ، المسػتكبريف  مػر اجذ ػاف 

 (ٕ)اليادئ واجلناع العميؽ " . واالستسالـ ، وأجدر أف يثير التدبر 

، كقولػػو   " حذؼ ا جوبة لممبالغػة  الرُّمَّانيػ وآَّر تمؾ ا  رب  ند 
ِْ ػ تعالر ػ    َُىػِ  ُِػػػ َوَضْوػَت ِِغَنػػػػ ، و    (ٖ)  َوِشُغاواػَرَضاآػاضظَّاا َُىػاضَّا َوَضاْوػَغا

َِاَب َُْوَنػاضَطاا ِْػَغاا ُِػػص ، ومنػػو    (ٗ)  َ َضُطااواػِ  ِؼْص ِِيػاضاا َُِْنػ ،  (٘)  َواِضُػاا
كأنو ليؿ   لجا  الحؽ ، أو لعظـ ا مر ، أو لجػا  بالصػدؽ ، كػؿ ذلػؾ يػذىب 

ؼ أبمػغ مػف الػذكر ؛  ف الػذكر يقتصػر إليو الوىـ لما فيو مف التىَّيـ ، والحذ
 مر وجو ، والحذؼ يذىب فيو الوىـ إلر كػؿ وجػو مػف وجػوه التعظػيـ لمػا لػد 

 (ٙ)ت منو مف التىَّيـ " . 

                                                 
البالغػػة القرآنيػػة فػػر تىسػػير الزمَّ ػػري وآثرىػػا فػػر الدراسػػات البالغيػػة أ.د  أبػػو موسػػر  (ٔ)

  .ـ ٜٛٛٔىػ   ٛٓٗٔف   مكتبة وىبة ، ط   الثانية  ٕٖٛ
  . ٜٕ٘ٓ   ٙؿ الظال  (ٕ)
  .( ٕٚسورة ا نعاـ آية ) (ٖ)
  .( ٘ٙٔسورة البقرة آية ) (ٗ)
  .( ٔسورة ص آية ) (٘)
  . ٙٓٔ،  ٘ٓٔالنكت  (ٙ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٜٖ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث انعاشز
اًَانبٍاٌ انقزآًَ عُذ اإلياو " 

َّ
ي
ُّ
 "  انز

 بني
 األثز انُفسً ٔانخعبري اجلًايل  

ف " مقياسػًا مػف المقػاييس  ّد بعض الدارسيف المحدثيف " حسػف البيػا
ذا كػػاف جمػػاؿ ا سػػموب يحقػػؽ  (ٔ)الجماليػػة فػػر أسػػموب القػػرآف الكػػريـ  ، " وا 

المتعة ويبعث  مر االرتياح فػر النىػوس ، فػإف لوتػو وو ػوحو وحسػف بيانػو 
معػػا يزيػػد الػػنىس متعػػة وارتياحػػًا لمػػا يتحقػػؽ فيػػو حينألػػذ مػػف سػػر ة اجفيػػاـ ، 

 (ٕ)غرض المطموب " . و مؽ التأثير وصواًل إلر تحقيؽ ال

 وذلؾ ػ فيما أحسب ػ ما يمتقي وما ذكره  نو ابف ر يؽ فر العمدة .

ػػانييقػػوؿ ابػػف ر ػػيؽ   " لػػاؿ أبػػو الحسػػف  فػػر البيػػاف ؛ ىػػو    الرُّمَّ
 (ٖ)إح ار المعنر لمنىس بسر ة إدراؾ " . 

أما حده  نده فر النكت فيو   " اجح ار لما يظير بو تميػز ال ػي  
 (ٗ)دراؾ " . مف غيره فر اج

ف كاف يقصد  فيو   " أف يكوف الكالـ ظاىر الداللة  مر يبد أف ىذا وا 

                                                 
  . ٗ٘ٔ  ٕينظر   النقد ا دبي د  صالح  بد التواب (ٔ)
  . ٗ٘ٔ  ٕالسابؽ (ٕ)
  محيػر الػديف العمدة فر محاسف ال عر وآدابو ونقده البػف ر ػيؽ القيروانػي ، تحقيػؽ  (ٖ)

  .ـ ٕٜٚٔ، ف   دار الجيؿ ، الطبعة الرابعة  ٕٗ٘   ٔ بدالحميد 
  . ٙٓٔالنكت  (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٓٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المعنر المراد ؛ فإف ذلؾ الو ػوح ىػو ال ػرط ا ساسػي لكػؿ كػالـ مػؤثر بميػغ، 
 (ٔ)وبو يمكف لمكالـ أف يصؿ إلر القمب ومف أيسر طريؽ " . 

ف كػػاف ال يبعػػد  مػػا ذكػػر فػػر تعريىػػو لػػو سػػابقًا  إال أف كمػػا أف ىػػذا وا 
إح ػػار المعنػػر فػػر الػػنىس ال يتحقػػؽ إال  ػػف طريػػؽ تميػػز ال ػػ   ػػف غيػػره 

 وتو يحو لو تو يحًا تامًا . 

وذلؾ ال يتحقؽ إال " إذا تكوف ػ الكالـ ػ مف المىردات الدليقة المحػددة 
لمعانييػػا .. وىػػي فػػر ذات الولػػت تمتػػاز بسػػيولة نطقيػػا ، ثػػـ يركػػب بع ػػيا 

ف المبس وينأى بيا  ػف التعقيػد الػذى يسػتيمؾ بجوار بعض تركيبًا يبعد بيا  
فيػـ المعنػر ولكػف المعاني وي يف ا لىاظ ، والذى يصرؼ  نا  القارئ ال فر 

 (ٕ)فر سبيؿ الوصوؿ إليػو " . 

ثـ إنو إذا كانت الغاية مف البياف ىي حسف اجفيػاـ ال مجػرد اجفيػاـ، 
 يكػوف  مػر  ػي فػ"ليس كؿ بياف يىيػـ بػو المػراد فيػو حسػف مػف لبػؿ أنػو لػد 

 (ٖ)وفساد " . 

اـ " ال مجػػرد ػف اجفيػػػو   " حسػػػده ىػػػاف  نػػػرط البيػػػذا ف ػػػر ىػػػو مػػ
ف أفيـ المعنر ال ينبغي أف يطمؽ  ميو بياف " .   (ٗ)اجفياـ ، فالكالـ القبيه وا 

                                                 
  . ٚ٘ٔ  ٕالنقد ا دبي د  صالح  بد التواب (ٔ)
  . ٚ٘ٔ  ٕالسابؽ (ٕ)
  . ٙٓٔالنكت  (ٖ)
  . ٜٓٔدراسات حوؿ اج جاز البياني د  الحناوي  (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٔٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثـ إف " حسف البياف فر الكالـ  مر مراتب .. أ الىػا مرتبػة مػا جمػع 
عػػديؿ الػػنظـ حتػػر يحسػػف فػػر السػػمع ويسػػيؿ أسػباب الحسػػف فػػر العبػػارة مػػف ت

الػػنىس تقبػػؿ البػػرد ، وحتػػر يػػأتي  مػػر مقػػدار الحاجػػة  مػػر المسػػاف ، وتتقبمػػو 
 (ٔ)فيما ىو حقو مف المرتبة " . 

"  ػرورة تحقػؽ أربػع َّصػاألص لعمػو مرتبػة  الرُّمَّانيو مر ىذا يرى " 
 البياف تتعمؽ بالصياغة   

مر المساف ، وحسف التقبؿ ىي   " حسف الولع فر السمع ، والَّىة  
 (ٕ)فر النىس ، وأف يكوف المقاـ  مر لدر بالمقاؿ " . 

مف ىذا وسابقو يت ه أف أسػس التعبيػر الجمػالي فػر البيػاف القرآنػي 
تبدو فر حسف اجفياـ ، ولوة الو وح ، ف اًل  مػا جمػع أسػباب الحسػف فػر 

لسمع وسػيولتو العبارة مف تعديؿ النظـ وما يترتب  ميو مف حسف الكالـ فر ا
 فر المىظ ، وتقبؿ المعنر لو فر النىس ، وأف يكوف الكالـ  مر لدر المقاـ .

ولما كاف ىػذا متحققػًا  مػر أتمػو فػر كػؿ مو ػع مػف كتػاب ار ػ  ػز 
 وجؿ ػ فقد ترتب  مر ذلؾ أمراف  

  أف ال يل لـ يعرض إلر بيانو وتىصيمو فيما است يد بػو مػف  األٔل
ن  ما ذكر ذلؾ  مر سبيؿ اججماؿ .آي الذكر الحكيـ ، وا 

  أف ال يل لد  مد إلر اجفصاح  ما يػوحي بػو ذلػؾ الحسػف  انثاًَ
 فر البياف القرآني مف إيقاع فر القموب وتأثير فر النىوس .

                                                 
  . ٚٓٔالنكت  (ٔ)
 ٖٖٔ، وينظػر   المباحػث البالغيػة د  العمػري  ٕٚٗتطور النقد العربي أثر القرآف فر  (ٕ)

  . ٕٛ، ودراسات حوؿ اج جاز البياني 



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٕٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َُُصواػِطانػَجظَّااتٍػػ يقوؿ فر لولػو ػ تعػالر ػ    ُُوعٍػ َصْمػَت  َوُرُغاوٍنػَوُز

ُِغٍم  .  (ٔ)  َوَطَػاٍمػَص
 (ٕ)بياف  جيب يوجب التحذير مف االغترار باجمياـ " . " .. ىذا 

َوَضنػَغظَغَطُصُمػاضَغْوَمػِ ِػ ََّضْطُتْمػََظَُّصاْمػػ ويقوؿ فر لولػو ػ تعالر ػ   
ُُِصوَن َِاِبػُطِذَت  .  (ٖ)  ِسيػاضَط

 (ٗ)" فيذا أ ظـ ما يكوف مف التحسير " . 

ٍِػَبْطُضاُؼْمػِضاَبْطٍ ػَراُدِوػِ االَّػػػػػاَِِّخأََُّػَغْو ويقوؿ فر لولػو ػ تعػالر ػ    َطِ 
 .  (٘)  اضُطتَِّػغَن

 (ٙ)" وىذا أ د مف يكوف مف التنىير  مر الَّمة إال  مر التقوى " . 

ََُتآػَرَضاآػَطااػػػػػػػ ويقػوؿ فػر لولػػو ػ تعػالر ػ    ََنػَتُػاوَلػَظِغاً ػَغااػَحْدا
َُّطُتػِسيػَجظِبػاضضَِّ   .  (ٚ)   َس

 (ٛ)ف التحذير مف التىريط " . " فيذا أ د ما يكوف م

ًُػََمػطَّنػَغاِؾِتيػَِطظاّاػػػ وفر لولػو ػ تعػالر ػ    ُِػَخْغ َََسَطنػُغِضَػآػِسيػاضظَّا

                                                 
  .( ٕٙ،  ٕ٘سورة الدَّاف اتآيتاف ) (ٔ)
  . ٚٓٔالنكت  (ٕ)
  .( ٜٖسورة الزَّرؼ آية ) (ٖ)
  . ٛٓٔالنكت  (ٗ)
  .( ٚٙسورة الزَّرؼ آية ) (٘)
  . ٛٓٔالنكت  (ٙ)
  .( ٙ٘ر آية )سورة الزم (ٚ)
  . ٛٓٔالنكت  (ٛ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٖٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (ٔ) َغْوَمػاضِػَغاَطِظػ
 (ٕ)يقوؿ   " وىذا أ د ما يكوف فر التبعيد " . 

ُِػػػػ وفػػر لولػػػو ػ تعػػالر ػ    ُُِطااوَنػِبِدااغَطاُعْمػَسُغْؤَخاا َُُفػاضُطْج ُغْطاا
 .  (ٖ) َواَِِّشَداِمػ ِباضظََّواِصي

 (ٗ)يقوؿ   " وىذا أ د ما يكوف مف اجذالؿ " . 

ُّػاَِّْراُغنُػػ َوِسغَؼاػَطاػَتِذاَتِؼغِ ػاَِّظُغا ُػػ ػ تعالر ػ   وفر لولػو   َوَتَضا

 .  (٘) َوََِظُتْمػِسغَؼاػَخاِضُدوَنػ
 (ٙ)يقوؿ   " وىذا أ د ما يكوف مف الترغيب " . 

َِػاضضَُّ ػِطن تعالر ػ    وفر لولػو ػ َوَطااػَصااَنػَطَطاُ ػِطاْنػِ َضاٍ ػػػػػػ َوَضادٍػ َطاػاتََّخ
ََِعَبػُصلُّػِ َضٍ ػِبَطاػَخَضَق ، ولولػو ػ سبحانو ػ  (ٚ) َوَضَطأػَبْطُضُؼْمػَرَضآػَبْطٍ ػ ِ ِّاػضَّ

 .  (ٛ) َلْو َكاَف ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو َلَىَسَدتَا  ػ   

ذا أبمػغ مػا يكػوف مػف الحجػاج ، وىػو ا صػؿ الػذى  ميػو يقوؿ   " وى
اال تمػػاد فػػر صػػحة التوحيػػد ،  نػػو لػػو كػػاف إلػػو آَّػػر لبطػػؿ الَّمػػؽ بالتمػػانع 

                                                 
  .( ٓٗسورة فصمت آية ) (ٔ)
  . ٛٓٔالنكت  (ٕ)
  .( ٔٗسورة الرحمف آية ) (ٖ)
  . ٛٓٔالنكت  (ٗ)
  .( ٔٚسورة الزَّرؼ آية ) (٘)
  . ٛٓٔالنكت  (ٙ)
  .( ٜٔسورة المؤمنوف آية ) (ٚ)
  .( ٕٖسورة ا نبيا  آية ) (ٛ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٗٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٔ)بوجودىما دوف أفعاليما " . 

فػػػػ " التحػػػذير " ، و " التحسػػػير " ، و " التبعيػػػد " ، و " التنىيػػػر " ، و 
 يا معاف نىسية ."اجذالؿ" و " الترغيب " ، و " االحتجاج " ، كم

ػػانيومػػف ىػػذا يت ػػه " أف   نػػد استعرا ػػو لتمػػؾ اتآيػػات وأمثاليػػا  الرُّمَّ
إنما كاف يؤكد أف التعبيػر القرآنػي يبػدو داألمػًا فػر النيايػة مػف حسػف البيػاف ، 
حيث تت ه الىكرة فيو تماـ الو وح ، ثـ يعبر  نيا بػألوى مػا يكػوف التعبيػر 

 (ٕ)فر النىوس " . أ.ىػ ، ومف ثـ كاف ليا  ظيـ ا ثر وأ مقو 

                                                 
  . ٜٓٔالنكت  (ٔ)
  . ٜ٘ٔ ٕي د  صالح  بدالتواب النقد ا دب (ٕ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٘ٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتاات
الحمد ر الػذى بنعمتػو تػتـ الصػالحات ، والصػالة والسػالـ  مػر َّػاتـ 
أنبياألو وصىوة رسمو ، و مر آلو وصحبو والتابعيف وتابع التابعيف ومف تبعيـ 

 بإحساف إلر يـو الديف . 

 وبعػد ،،،

يا  نػد فقػد ات ػه ػ إذف ػ بعػد االىتػدا  ليػذه الىكػرة ، وطػوؿ معاي ػت
 ذلؾ العالـ الجميؿ مف َّالؿ آراألو فر " النكت " ، ما يمي   

بتحديده لمعنر البالغة لـ يعد ل ية المىػظ والمعنػر  الرُّمَّاني  أف  أٔالً 
التر كانت موجودة فر  يد الجػاحظ ، وال أف ذلػؾ التعريػؼ يعنػي بمػا بينيمػا 

 (ٔ)لر النظـ . مف تالـز وارتباط ، بؿ إف ىذا التعريؼ ييدؼ فيما ييدؼ إ

  أف الػنظـ  نػده بمعنػر ال ػـ والتػأليؼ ، مػع  ػدـ إغىالػو فػر  ثاٍَاً 
 (ٕ)ذلؾ التأليؼ مرا اة المعاني النحوية التر ال تكاد تتناىي . 

  اسػتنبط البحػث مػف فحػوى م ػموف كػالـ ال ػيل ػ فػر بعػض  ثانثااً 
نصوصػػػو ػ كثيػػػرًا ممػػػا ىػػػو أصػػػؿ مػػػف أصػػػوؿ الػػػدرس البالغػػػي  نػػػد اجمػػػاـ 

 (ٖ)الدالألؿ وا سرار . القاىر فر  بد

   رض ال يل لم تبو النظـ وكاف وجو التىرلة بػيف مػا ت ػابو  رابعاً 
منػػو لاألمػػًا  مػػر المغػػزى ولػػب الغػػرض بنػػاً   مػػر داللػػة ا لىػػاظ فػػر التراكيػػب 

                                                 
  . ٜٕٗٚالبحث ص  (ٔ)
  . ٖ٘ٗٚ،  ٜٕٗٚالبحث ص  (ٕ)
  .وما بعدىا  ٕٙٗٚ، ٖ٘ٗٚ، ٖٗٗٚ، ٖٖٗٚ، ٕٖٗٚ، ٖٓٗٚالبحث ص  (ٖ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٙٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٔ)سوا  ما جا  منو فر باب الت بيو أو التصريؼ . 

 جػاز البالغػي ث اجػف مباحػػًً   ولؼ البحث إزا  كؿ مبحث مػخايسا
ر أف كؿ مبحػث مػف ػل ، وأباف فر ذلؾ  ف جية حسنة ، وانتير إلػ ند ال ي

 إلر جانب لىظو ، ونظمو ، ومعناه ، سمات تَّصو .ىذه المباحث 

  وىو م اؼ إلر سابقو ، الػتقط البحػث مػف فحػوى م ػموف سادسًا 
انتيػر فػر كالـ ال يل كثيرًا مػف أسػرار التعبيػر الجمػالي فػر الػنظـ القرآنػي ، و 

ذلؾ إلر أف سر جمالو ىو دا ي تػأثيره ، ولػد بػدا ىػذا فػر اجبيػاـ والغمػوض 
فػػػر بػػػاب اجيجػػػاز والػػػذى يقابمػػػو البيػػػاف والو ػػػوح فػػػر الت ػػػبيو واالسػػػتعارة 

 (ٕ)والتجنيس . 
ف فحوى م موف كالـ ال يل ػ أي ًا ػ إلر جانػب ػث مػط البحػكما التق

، ومػا  ػده بعػض الدارسػيف المحػدثيف قي ذلؾ ػ كثيرًا مف تمؾ ا سرار التر تمت
مقاييس جمالية أو أسسًا نىسية لدراسة ا ساليب البالغية العربية فر العصػر 
الحػػديث   كالتوسػػع الػػداللي لإليحػػا  فػػر بػػاب الحػػذؼ ، وتكثيػػؼ المعػػاني فػػر 
باب التقصر ، ف اًل  ػف رو ػة اجيحػا  فػر بػابي االسػتعارة والت ػبيو .. إلػر 

و المىػػػػظ االسػػػتعاري مػػػػف اسػػػػتد ا  المعػػػاني فػػػػر المىػػػػظ جانػػػب مػػػػا انىػػػرد بػػػػ
 النىس . ياالستعاري،ف اًل  ف إثارة ا حاسيس النىسية المَّتمىة ف

                                                 
  وما بعدىا . ٕ٘٘ٚ وما بعدىا ، ٚٙٗٚ، ٖٛٗٚالبحث ص (ٔ)
  . ٛٔ٘ٚ، ٛٛٗٚ، ٔٙٗٚ، ٛ٘ٗٚ،  ٘٘ٗٚالبحث ص  (ٕ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٚٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما توكيد المعنر وتثبيتو فر النىس فذلؾ ما ي ترؾ معيمػا فيػو ػ فػر 
 (ٔ)ي . ػو ػ تصريؼ المعاني بيف ا ثر النىسي والتعبير الجمالػبعض وجوى

بحػػث اجمػػاـ  بػػد القػػاىر ػ رحمػػو ار ػ ومػػف بعػػد   َّػػالؼ ال سااابعاً 
ا ستاذ الدكتور   محمد أبو موسر ػ أطاؿ ار فػر  مػره ػ فػر كػوف االسػتعارة 
 نػػد ال ػػيل إنمػػا تػػأتي لمجػػرد نقػػؿ المىػػظ ، وأف ذلػػؾ النقػػؿ إنمػػا يكػػوف لغػػرض 
واحد وىو اجبانة ، وأثبت مف فحوى م موف كالـ ال يل أنيػا تػأتي  غػراض 

ىي  ند أبي ىالؿ ػ مثؿ   توكيد المعنػر وتثبيتػو فػر الػنىس ، أو كما أَّرى ػ 
 (ٕ)إيراده فر أسموب موجز . 

  أفصه البحث  ما أجممو ال يل وسكت  نو مف ذلػؾ الحسػف  ثايُاً 
فر باب الىواصؿ ، وسر إيثارىا  مػر غيرىػا وأثرىػا فػر الػنىس ، كمػا أفصػه ػ 

 يالقرآف  مػر سػنف واحػد فػ أي ًا ػ  ما سكت  نو مف سنف العدوؿ  ف جرى
ىذا الباب ، مستندًا فر ىذا إلر لوؿ ابف سػناف الَّىػاجي ، وبعػض الدارسػيف 

 (ٖ)المحدثيف . 

ولس  مر أحدىما أو كمييما مػا كػاف مػف ىػذا فػر بػابي التجنػيس أو 
 (ٗ)التصريؼ . 

                                                 
، ٜٗٗٚومػػػػا بعػػػػدىا ،  ٜٛٗٚومػػػػا بعػػػػدىا ،  ٗٙٗٚ ،ٛ٘ٗٚ، ٘٘ٗٚالبحػػػػث ص  (ٔ)

ٜٚٗ٘  ،ٚٗٙٗ ،ٜٚٗٙ ،ٚ٘ٔٙ ،ٕٚ٘٘ .  
  . ٕٓ٘ٚ البحث ص  (ٕ)
  وما بعدىا . ٓٔ٘ٚالبحث ص  (ٖ)
  . ٖٕ٘ٚوما بعدىا ،  ٜٔ٘ٚالبحث ص  (ٗ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٛٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا انخٕصٍاث :
يوصي البحث بدراسة مستقمة تقـو  مػر المقارنػة بػيف مػا جػا   ميػو 

ـ القرآنػػي ومػػا جػػا ت  ميػػو فػػر نىػػس المعنػػر نظػػـو الب ػػر ، ومػػا يترتػػب الػػنظ
 مر ذلؾ مف اجبانة  ف كونو فػر أ مػر طبقػات البالغػة فػر الحسػف الػذى ال 

 تصؿ إليو ميما رلت أو ارتقت فر ذلؾ الحسف أساليب الب ر .

   َوَضُصاْمػِسايػاضِػَصااِصػَحَغااةْػػػػ وحسػبؾ فػر ىػذا لػوؿ ار ػ تعػالر ػ 
 (ٔ)لعرب   " القتؿ أتقر لمقتؿ " نموذجًا . ولوؿ ا

وصمر ار  مر سيدنا محمد ػ  وآَّر د وانا أف الحمد ر رب العالميف
  ػ 

 

                                                 
  وما بعدىا . ٛ٘ٗٚالبحث ص  (ٔ)



اني مَّ   د/ فتحي جالل أحمد أحمد   األثر النفسي والتعبير الجمالي  بين النظم القرآني عند اإلمام الرُّ

 

 ٜٗ٘ٚ          ـ  ٖٕٔٓوالثالثوف الواحد العدد  مجمة كمية أصوؿ الديف بأسيوط ،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصادر ٔاملزاج 
أثر القرآف فر تطور النقد العربػي د  زغمػوؿ سػالـ ػ ط دار المعػارؼ  ػٔ

. 

د أدوات الت بيو ودالالتيا واسػتعماالتيا فػر القػرآف الكػريـ ػ د  محمػ ػٕ
ىػػػػ   ٖٔٗٔموسػػر حمػػػداف ػ مطبعػػة ا مانػػػة ػ الطبعػػة ا ولػػػر 

 ـ.ٖٜٜٔ

أسرار البالغة لإلماـ  بد القاىر ػ تحقيػؽ ال ػيل محمػود  ػاكر ػ ف  ػٖ
 ـ . ٜٜٔٔىػ   ٕٔٗٔ  دار المدني بجدة ػ الطبعة ا ولر 

ا سػػس النىسػػية  سػػاليب البالغػػة العربيػػة ػ د  مجيػػد  بػػد الحميػػد  ػٗ
 ـ . ٜٗٛٔىػ   ٗٓٗٔلمن ر والتوزيع ػ  ناجي ػ المؤسسة الجامعية

أصػوات المغػة العربيػة ػ د   يػد الطيػب ػ مطبعػة ا مانػة ػ ط   أولػر  ػ٘
 ـ . ٖٜٛٔىػ   ٗٓٗٔ

اج جػػاز البالغػػي ػ أ.د  محمػػد أبػػو موسػػر ػ ف   مكتبػػة وىبػػة ػ  ػٙ
 ـ . ٜٜٚٔىػ   ٛٔٗٔالطبعة الثانية 

 ػاط  ػ دار اج جاز البياني لمقرآف ػ د   األ ة  بد الػرحمف بنػت ال ػٚ
 المعارؼ ػ ط   ثانية .

إ جػػاز القػػرآف ػ البػػالالني ػ تعميػػؽ صػػالح  وي ػػو ػ دار الكتػػب  ػٛ
 ـ . ٜٜٙٔىػ   ٚٔٗٔالعممية بيروت ػ الطبعة ا ولر 

إ جػاز القػرآف والبالغػة النبويػة ػ مصػطىر صػادؽ الرافعػي ػ تحقيػؽ  ػٜ
 بػػد ار المن ػػاوي ػ مكتبػػة اجيمػػاف بالمنصػػورة ػ الطبعػػة ا ولػػر 

 ـ .ٜٜٚٔىػ   ٚٔٗٔ

 
اج جاز القرآف وجوىو وأسػراره ػ د   بػد الغنػي بركػة ػ ف   مكتبػة  ػٓٔ
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 ـ . ٜٜٛٔىػ   ٜٓٗٔوىبة ػ الطبعة ا ولر 

              اجكسػػػير فػػػر  مػػػـ التىسػػػير ػ الطػػػوفر البغػػػدادي ػ تحقيػػػؽ  ػٔٔ
 د   بد القادر حسيف ػ ف مكتبة اتآداب بالقاىرة ػ ط ثانية . 

لبالغػة ػ الَّطيػب القزوينػي ػ تحقيػؽ ال ػيل اجي ػاح فػر  مػـو ا ػٕٔ
 بػدالمتعاؿ الصػعيدي ػ ف   مكتبػة اتآداب النموذجيػة ػ ط   أولػر 

 ـ . ٜٕٓٓىػ   ٖٓٗٔ

بديع القرآف ػ ابف أبي اجصبع المصري ػ تحقيؽ د  حىنػي  ػرؼ ػ  ػٖٔ
 دار ني ة مصر لمطبع والن ر .

د أبػو البرىاف فر  مـو القرآف ػ بدر الديف الزرك ي ػ تحقيػؽ محمػ ػٗٔ
 الى ؿ إبراىيـ ػ ف   دار التراث . 

البالغػة الصػػوتية فػر القػػرآف الكػػريـ ػ د  محمػد إبػػراىيـ  ػػادي ػ  ػ٘ٔ
 ـ . ٜٛٛٔىػ   ٜٓٗٔالطبعة ا ولر 

البالغػػػة القرآنيػػػة فػػػر تىسػػػير الزمَّ ػػػري وأثرىػػػا فػػػر الدراسػػػات  ػٙٔ
البالغية أ.د  محمد أبو موسر ػ ف   مكتبة وىبة ػ الطبعة الثانيػة 

 ـ . ٜٛٛٔ ىػ  ٛٓٗٔػ 

بياف إ جاز القرآف لمَّطابي  مف ثالث رساألؿ فر إ جػاز القػرآف  ػٚٔ
الكػريـ ػ تحقيػؽ   محمػد أحمػد َّمػؼ ار ػ د  زغمػوؿ سػالـ ػ ف   

 دار المعارؼ ، ط   رابعة . 

ىػػ   ٛٓٗٔبيػاف الت ػبيو ػ د   بػد الحميػد العيسػوي ػ ط   أولػر  ػٛٔ
 ـ . ٜٚٛٔ

                     رجػػػػػاني ػ تربيػػػػػة الػػػػػذوؽ البالغػػػػػي  نػػػػػد  بػػػػػد القػػػػػاىر الج ػٜٔ
د   بػػػد العزيػػػز  رفػػػة ، دار الطبا ػػػة المحمديػػػة ػ ط   أولػػػر 

 ـ .ٜٗٛٔىػ   ٖٓٗٔ
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تىسير البحر المحيط ػ أبو حياف ا ندلسػي ػ تحقيػؽ ال ػيل  ػادؿ  ػٕٓ
 بدالموجود ، وال يل  مي معػوض ػ دار الكتػب العمميػة بيػروت ػ 

 ـ . ٖٜٜٔىػ   ٖٔٗٔالطبعة ا ولر 

 اوي متف حا ية ال ياب ػ دار الكتب العممية بيروت تىسير البي ػٕٔ
 ـ . ٜٜٚٔىػ   ٚٔٗٔػ ط   أولر 

تىسػير التحريػر والتنػوير ػ الطػاىر بػف  ا ػور ػ الػدار التونسػية  ػٕٕ
 ـ . ٜٗٛٔلمن ر 

التىسير الكبير ػ الىَّر الرازي ػ دار الكتب العممية بيروت ػ الطبعػة  ػٖٕ
 ـ . ٕٓٓٓىػ   ٔٔٗٔا ولر 

ل يل ر يد ر ا ػ الييألة المصرية العامة لمكتػاب تىسير المنار ػ ا ػٕٗ
 ـ .ٜٜٓٔ

جػػامع البيػػاف فػػر تأويػػؿ القػػرآف ػ ابػػف جريػػر الطبػػري ػ مؤسسػػة  ػٕ٘
 ـ . ٕٓٓٓىػ ٕٓٗٔالرسالة لمن ر والتوزيع ػ الطبعة ا ولر

الجػػامع  حكػػاـ القػػرآف ػ القرطبػػي ػ دار الكتػػاب العربػػي لمطبا ػػة  ػٕٙ
 ـ . ٜٚٙٔىػ   ٖٚٛٔوالن ر 

ب  مر تىسير البي اوي ػ دار الكتب العممية بيروت حا ية ال يا ػٕٚ
 ـ . ٜٜٚٔىػ   ٚٔٗٔػ ط   أولر 

َّصػػاألص التعبيػػر القرآنػػي وسػػماتو البالغيػػة ػ د   بػػد العظػػيـ  ػٕٛ
 ـ . ٕٜٜٔىػ   ٕٔٗٔالمطعني مكتبة وىبة ػ ط   أولر 

دراسات حوؿ اج جاز البياني فر القرآف ػ د  المحمػدي الحنػاوي ػ  ػٜٕ
 ـ . ٜٗٛٔىػ  ٗٓٗٔية ػ الطبعة ا ولر دار الطبا ة المحمد

درة التنزيؿ وغرة التأويؿ ػ الَّطيب اجسكافي ػ دار اتآفػاؽ الجديػدة  ػٖٓ
 ـ . ٜٚٚٔبيروت ػ الطبعة الثانية 
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دالألػػؿ اج جػػاز لإلمػػاـ  بػػد القػػاىر الجرجػػاني ػ تحقيػػؽ ال ػػيل  ػٖٔ
ىػ ٓٔٗٔمحمود  اكر ػ مكتبة الَّانجي ػ القاىرة ػ الطبعة الثانية 

 . ـ ٜٜٛٔ  

دور البالغة فر تأدية ا غراض الدينية ػ د  محمػد إبػراىيـ  ػادي  ػٕٖ
 ـ . ٜٜٜٔىػ   ٔٔٗٔػ مطبعة السعادة ػ ط   أولر 

 روح المعاني ػ اتآلوسي ػ دار التراث بالقاىرة . ػٖٖ

سر الىصاحة ػ ابػف سػناف الَّىػاجي ػ دار الكتػب العمميػة بيػروت ػ  ػٖٗ
 ـ . ٕٜٛٔىػ   ٕٓٗٔط  أولر 

 ف الجزري ػ مطبعة ا زىر ال ريؼ . رح طيبة الن ر الب ػٖ٘

 ػروح التمَّػيص ػ السػعد وابػف يعقػوب وابػف السػبكي والدسػولي ػ  ػٖٙ
 دار الكتب العممية ػ بيروت .

الصورة البالغية بيف القدما  والمعاصريف ػ دراسة بالغية ونقديػة  ػٖٚ
ىػػ ٔٔٗٔػ د  محمد إبراىيـ  ادي ػ مطبعػة السػعادة ، ط   أولػر 

 ـ . ٜٜٔٔ  

انية وليمتيا البالغية ػ د  بسيوني  رفو ر واف ػ دار الصورة البي ػٖٛ
 الرسالة لمطبع والن ر .

العمدة فػر محاسػف ال ػعر وآدابػو ونقػده ػ ابػف ر ػيؽ القيروانػي ػ  ػٜٖ
تحقيػػؽ محيػػر الػػديف  بػػد الحميػػد ػ دار الجيػػؿ ػ الطبعػػة الرابعػػة 

 ـ . ٕٜٚٔ

 ـ . ٜٜٛٔىػ   ٜٔٗٔفر البحث البالغي لرا ة ثانية لمباحث  ػٓٗ

 
 

ه الرحمف بك ؼ ما تمبس مف الػرحمف ػ أبػو زكريػا ا نصػاري ػ فت ػٔٗ
تحقيػػػؽ أ.د   بػػػد العزيػػػز الػػػدرديري ػ دار الطبا ػػػة المحمديػػػة 
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 ـ . ٜٗٛٔىػ  ٗٓٗٔ

فته القدير الجامع بػيف فنػي الروايػة والدراسػة مػف  مػـ التىسػير ػ  ػٕٗ
محمػد بػف  مػي ال ػوكاني ػ المكتبػة العصػرية بجػدة ػ ط   أولػر 

 . ـ ٖٕٓٓىػ   ٕٗٗٔ

الىروؽ المغوية ػ أبو ىالؿ العسكري ػ تحقيؽ حساـ الديف القدسي  ػٖٗ
 ػ دار الكتب العممية بيروت .

فػر ظػػالؿ القػػرآف ػ سػػيد لطػػب ػ دار ال ػػروؽ ػ الطبعػػة العا ػػرة  ػٗٗ
 ـ . ٕٜٛٔىػ   ٕٓٗٔ

الىواألد الم وؽ إلر  مـو القرآف و مـ البياف ػ ابف لػيـ الجوزيػة ػ  ػ٘ٗ
 مكتبة المتنبي بالقاىرة .

موس المحػيط ػ الىيػروز آبػادي ػ دار الكتػب العمميػة بيػروت ػ القػا ػٙٗ
 ـ . ٜٜ٘ٔىػ   ٘ٔٗٔالطبعة ا ولر 

كتاب الحيواف ػ الجاحظ ػ تحقيؽ    بد السالـ ىاروف ػ دار الجيؿ  ػٚٗ
 ـ . ٜٜٙٔىػ   ٙٔٗٔبيروت ػ 

كتاب السبعة فر القرا ات البف مجاىد ػ تحقيؽ د   ولي  يؼ ػ  ػٛٗ
 نية . دار المعارؼ ػ الطبعة الثا

كتػاب الصػنا تيف ػ أبػو ىػالؿ العسػكري ػ تحقيػؽ   مىيػد لميحػو ػ  ػٜٗ
 ـ . ٜٜٛٔىػ ٜٓٗٔدار الكتب العممية بيروت ػ ط   ثانية

الك ػػاؼ  ػػف حقػػاألؽ التنزيػػؿ و يػػوف ا لاويػػؿ ػ الزمَّ ػػري ػ  ػٓ٘
تحقيػؽ  مصػطىر حسػيف أحمػد ػ مطبعػة االسػتقامة ػ ط   ثانيػة 

 ـ . ٖٜ٘ٔىػ   ٖٖٚٔ

نظػػػور ػ تحقيػػػؽ نَّبػػػة مػػػف ا سػػػاتذة لسػػػاف العػػػرب ػ ابػػػف م ػٔ٘
 المتَّصصيف ػ دار الحديث .
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المباحػػث البالغيػػة فػػر  ػػو  ل ػػية اج جػػاز القرآنػػي ػ د  أحمػػد  ػٕ٘
ـ ٜٜٓٔىػػ   ٓٔٗٔجماؿ العمري ػ ف   مكتبػة الَّػانجي القػاىرة 

 . 

مدَّؿ إلر كتابي  بد القاىر الجرجػاني ػ أ.د  محمػد أبػو موسػر ػ  ػٖ٘
 ـ . ٜٜٛٔىػ   ٛٔٗٔف  مكتبة وىبة ، الطبعة ا ولر 

معاني القرآف وا  رابو لمزجاج ػ تحقيؽ    بد الجميؿ  بده  مبي ،  ػٗ٘
 ـ . ٜٛٛٔىػ   ٛٓٗٔف   الـ الكتب ػ الطبعة ا ولر

ىػػ  ٓٓٗٔمعجـ ا دبا  ػ يالوت الحمػوي ػ دار الىكػر ػ ط   ثالثػة  ػ٘٘
 ـ . ٜٓٛٔ

المىردات فر غريػب القػرآف لمراغػب ا صػىياني ، تحقيػؽ د  واألػؿ  ػٙ٘
 لرحمف أحمد ػ المكتبة التوفيقية .  بدا

مف أسػرار المغػايرة فػر نسػؽ الىاصػمة القرآنيػة ػ د  محمػد ا مػيف  ػٚ٘
 ـ . ٜٜٗٔىػ   ٗٔٗٔالَّ ري ػ مطبعة 

ػػانيمنػػاىج التحميػػؿ البالغػػي  نػػد  ممػػا  اج جػػاز مػػف  ػٛ٘ إلػػر  الرُّمَّ
 بدالقاىر الجرجاني ػ د   بد ار بانقيب ػ ف   دار كنػوز إ ػبيميا 

 ـ . ٜٕٓٓىػ ٖٓٗٔلتوزيع ػ الطبعة ا ولر لمن ر وا

 مف بالغة القرآف د  أحمد أحمد بدوي ػ مطبعة ني ة مصر . ػٜ٘

مف رواألع البػديع فػر القػرآف الكػريـ ػ د  أحمػد  بػد المجيػد محمػد  ػٓٙ
 َّميىة ػ ف   مكتبة اتآداب ػ القاىرة . 

 
 
 

النكت فر إ جاز القػرآف  ػمف ثػالث رسػاألؿ فػر إ جػاز القرآنػي ػ  ػٔٙ
ػ تحقيػؽ محمػد أحمػد َّمػؼ ار ػ د  زغمػوؿ سػالـ ػ دار  انيالرُّمَّػ
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 المعارؼ ػ ط   رابعة . 

النقد ا دبي ػ دراسات نقدية وأدبية حوؿ إ جاز القرآف ػ د  صالح  ػٕٙ
 ـ . ٖٕٓٓىػ   ٖٕٗٔالديف  بد التواب ػ دار الكتاب الحديث 

وفيات ا  ياف وأنبا  الزماف ػ ابف َّمكاف ػ تحقيؽ   محيػر الػديف  ػٖٙ
 ـ . ٜٛٗٔىػ  ٖٚٙٔد الحميد ػ الني ة المصرية ػ ط   أولر  ب


